
WHITE PAPER

MODERNIZANDO  

PROJETOS DE  

INFRAESTRUTURA 

CIVIL COM O  

BIM

https://www.autodesk.com.br/solutions/bim


MODERNIZANDO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL COM O BIM

TÓPICOS

T Ó P I C O S

> Valor do BIM e retorno sobre o investimento 6

> Uma base de conhecimento integrada 7

> BIM para planejamento 7

> Melhor projeto, gerando economias de custos 8

> Captura de condições existentes  8

> Potencial de construção 9

> Desenvolvimento da equipe 9

> A vantagem competitiva do BIM 10

> Possibilidades de integração  10

   com a Internet das coisas

> Operações e gerenciamento 11

> Oportunidades de P3 12

VANTAGENS DO BIM1

VANTAGENS DO BIM   5

MELHORAR O NÍVEL 13
DE ADOÇÃO 

INVESTIMENTOS FUTUROS  16

> Decretos versus pressão do mercado  14

> Avanços tecnológicos e o BIM 15

MELHORAR O NÍVEL DE 
ADOÇÃO2

SINOPSE   3

RESUMO   19

RECURSOS  19

INVESTIMENTOS FUTUROS3

2



MODERNIZANDO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL COM O BIM 3

SINOPSE

Uma abordagem ao BIM se concentra em um modelo 

inteligente que é compartilhado entre os membros 

da equipe e serve como um hub colaborativo durante 

todo o ciclo de vida de um recurso. Trata-se de "um 

processo ou método de gerenciamento de informações 

relacionadas a instalações e projetos, a fim de coordenar 

várias entradas e saídas, usando representações digitais 

compartilhadas de características físicas e funcionais de 

qualquer objeto construído, incluindo edifícios, pontes, 

estradas e plantas de processo", de acordo com o BIM 

Handbook do European Union BIM Taskgroup.

O BIM pode ser usado logo no estágio de concepção 

ou pode ser integrado posteriormente com a ajuda de 

tecnologias de captura de dados altamente detalhadas 

e automatizadas. O modelo ganha inteligência à 

medida que os membros da equipe colaboram com 

conhecimentos, condições, operações e ações ou dados 

de manutenção.

Embora o interesse no BIM para infraestrutura continue 

crescendo, ainda há uma certa resistência à sua 

implementação. Os motivos incluem pouca demanda 

dos proprietários, bem como uma relutância em gastar 

dinheiro e recursos com softwares e treinamentos. 

Porém, a maré parece estar mudando, à medida que mais 

profissionais começam a perceber os benefícios do BIM. 

Relatórios mostram que o uso do BIM em projetos de 

infraestrutura está aumentando: as taxas de adoção por 

usuários de alto nível mais do que dobraram entre 2015 e 

2017, de acordo com o relatório SmartMarket de 2017 da 

Dodge Data & Analytics sobre O valor comercial do BIM 

para infraestrutura.1

O mercado de engenharia civil e construção, mais  

do que qualquer mercado vertical, pode se beneficiar 

ao máximo das taxas de adoção mais elevadas de uma 

abordagem de modelagem gerenciada, especialmente 

tendo em conta o estado e a qualidade dos sistemas 

de infraestrutura existentes. A pressão para reparar ou 

substituir a infraestrutura deficiente está crescendo, 

enquanto o financiamento permanece apertado.

A construção de infraestrutura é, em geral, um processo 

público, envolvendo um proprietário público e grandes somas 

de dinheiro dos contribuintes. Os projetos combinam muitas 

partes interessadas diferentes com um objetivo em comum 

de criar o melhor sistema possível para a comunidade. No 

entanto, essas partes interessadas geralmente têm ideias, 

experiências e abordagens diferentes. Então, os projetos de 

infraestrutura podem se beneficiar do ambiente do BIM, rico 

em dados e centralmente armazenado, que já se tornou a 

norma no mundo vertical? Todos os sinais apontam que sim.

https://www.construction.com/toolkit/reports/the-business-value-of-BIM-for-infrastructure-2017
https://www.construction.com/toolkit/reports/the-business-value-of-BIM-for-infrastructure-2017
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SINOPSE

Até agora, o valor do BIM para gerenciar custos de 

construção detalhados, reduzir erros de projeto e 

diminuir o custo, e o tempo de coordenação em campo 

já está bem consolidado. Porém, à medida que nosso 

mundo baseado em dados se expande e conjuntos de 

dados se tornam disponíveis em uma escala mais ampla, 

há ainda mais maneiras de tirar proveito do BIM.

No mercado da água, por exemplo, muitas empresas 

usam o BIM há anos para estações de tratamento, de 

acordo com o relatório SmartMarket de 2018 da Dodge 

sobre O valor comercial do BIM para projetos de sistemas 

de água2. Esse relatório demonstra claramente um 

interesse crescente em elevar o patamar do BIM para 

projetos de sistemas de água horizontais. Embora 88%  

dos 74 entrevistados dessa pesquisa tenham dito que 

utilizam o BIM para estações de tratamento de água, 

apenas 68% o utilizam para projetos de sistemas de água 

lineares. No entanto, ambas as categorias esperam um 

crescimento na implementação do BIM, com 97% dos 

entrevistados planejando usar o modelo para estações 

de tratamento de água até 2020 e 88% planejando 

adotar o BIM para infraestrutura linear.

À medida que o BIM se torna mais amplamente adotado 

para projetos de infraestrutura, as empresas costumam 

usar seus conhecimentos em BIM para se destacar 

e melhorar os negócios. O BIM já é considerado uma 

prática comercial padrão no mundo vertical, e existe uma 

percepção crescente de que ele é um requisito mínimo 

para se ter uma chance de conquistar oportunidades de 

trabalho altamente competitivas. Um projeto melhor e 

mais bem coordenado, que se transfere perfeitamente 

para a construção com o uso do BIM, é uma proposta de 

valor que não pode ser ignorada se uma empresa ou um 

proprietário deseja permanecer competitivo e executar 

os projetos de hoje com sucesso.

Este white paper faz um balanço das atuais taxas de 

adoção do BIM e aponta as vantagens do BIM para 

projetos de infraestrutura civil. Os benefícios do uso do 

BIM durante todo o ciclo de vida de um recurso não são 

nenhuma surpresa e estão resultando em uma crescente 

aceitação do BIM para novos projetos, operações já em 

andamento ou reformas planejadas.

https://www.construction.com/toolkit/reports/business-value-bim-water-projects
https://www.construction.com/toolkit/reports/business-value-bim-water-projects
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VANTAGENS DO BIM

De acordo com o relatório SmartMarket de 2017 da Dodge, 

87% dos usuários do BIM alegam perceber o valor positivo 

do uso do BIM, com cerca de metade desses usuários 

mencionando um ROI de 25% ou mais. O relatório "O valor 

comercial do BIM para infraestrutura de 2017" foi elaborado 

a partir de uma pesquisa on-line entre profissionais que 

trabalham em empresas de projeto (incluindo planejamento, 

engenharia e arquitetura), empresas contratadas e 

proprietários de instalações. Ele incluiu 368 entrevistados 

dos EUA, do Reino Unido, da Alemanha e da França. Mais de 

40% dos participantes da pesquisa usam o BIM há três anos 

ou menos em projetos de infraestrutura de transporte.

Curiosamente, o relatório mostra uma lacuna significativa 

no nível percebido do valor do BIM dependendo 

da localização dos projetos de infraestrutura. Os 

entrevistados da França e da Alemanha atribuíram a 

esse valor uma classificação muito mais alta do que 

seus colegas nos EUA e no Reino Unido, com 65% dos 

usuários na Alemanha classificando o custo do projeto e 

os benefícios de cronograma como de alto valor. A França 

ficou em segundo lugar com uma taxa de 60% de alto 

valor para o benefício de custo do BIM, enquanto os EUA 

e o Reino Unido ficaram em 30% e 28%, respectivamente.

As diferenças nos resultados entre esses países 

fornecem uma reflexão interessante sobre como a 

demanda e/ou os decretos podem afetar o nível de 

adoção do BIM no mundo horizontal.

O que já está aqui e o que vem a seguir
Então, como podemos nos beneficiar com o BIM? E 

o que vem a seguir para o BIM? Como as evidências 

de economia de custos e melhoria da eficiência 

continuam a se acumular, vale a pena analisar os 

recentes avanços e as previsões para o futuro do BIM.

VALOR DO BIM PARA O ROI
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Para que a Kelprojektas continue 

competitiva, permaneça líder na 

Lituânia e se expanda globalmente, 

ela precisa integrar o BIM a 

projetos de transporte.

UMA BASE DE CONHECIMENTO 

INTEGRADA

Projetos de engenharia civil são complexos por 

natureza. Eles podem cruzar estradas, túneis e pontes, 

a infraestrutura subterrânea de lençóis aquáticos, 

esgotos sanitários e pluviais e outras infraestruturas 

de serviços públicos, como gás e eletricidade. Essa rede 

de sistemas críticos exige um alto nível de condições 

existentes detalhadas. Os conflitos em potencial devem 

ser conhecidos e resolvidos para se fazer qualquer 

melhoria ou conectar-se a um novo sistema. O modelo se 

torna o hub centralizado para informações ao longo de 

todo o ciclo de vida do projeto. Ele oferece valor, desde 

o planejamento até a concepção preliminar, o processo 

detalhado de levantamento topográfico e de recursos, o 

projeto detalhado, a construção e depois a manutenção. 

Ele é a base e o hub central para dados sobre o projeto.

BIM PARA PLANEJAMENTO

O BIM pode ser uma ferramenta eficaz para o 

planejamento geral de capital, bem como para o 

planejamento no nível do projeto individual. As partes 

interessadas priorizam o orçamento, destacando as 

necessidades mais críticas e aprovando novos projetos 

com base em impactos e objetivos.

O departamento de obras públicas da cidade ou 

outros tipos semelhantes de agências governamentais 

normalmente têm uma representação detalhada de 

suas estradas, sistemas de encanamento sanitário e 

de água e outros recursos civis, além de uma demanda 

não atendida por projetos que receberam uma certa 

forma de avaliação e aprovação. Muitas agências estão 

integrando cada vez mais o BIM aos seus Sistemas de 

informações geográficas (GIS) e outros conhecimentos 

ou dados existentes. O BIM pode ajudar a comparar 

custos e efeitos com base na modelagem de diferentes 

cenários antes que qualquer valor seja gasto em 

campo. Como exemplo, o BIM pode incorporar dados 

de desempenho em simulações para mostrar volumes 

de tráfego reais em diferentes horários do dia e qual 

opção de projeto pode ter melhor desempenho.

Esses testes com volumes de tráfego simulados são 

fundamentais no processo de tomada de decisão, para 

se encontrarem alternativas de projeto que apresentem 

melhor desempenho quando existirem restrições 

orçamentárias.

VANTAGENS DO BIM
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MELHOR PROJETO, MAIOR 

ECONOMIA DE CUSTOS

O BIM fornece uma maneira de compartilhar cada fase 

do trabalho e de resolver conflitos antes que eles se 

transformem em problemas de desperdício de tempo 

e dinheiro no campo. No relatório SmartMarket de 

infraestrutura de 2017 da Dodge, os entrevistados 

classificaram consistentemente "menos erros" e "maior 

previsibilidade dos custos do projeto" como dois dos três 

principais benefícios do BIM.

Todo projeto de infraestrutura envolve esferas 

conflitantes de cronograma, escopo e custo. O BIM 

fornece mais previsibilidade para todas as três. Sua 

capacidade de ajudar a reduzir o retrabalho é um 

efeito direto nos resultados finais de um consultor ou 

empreiteiro. Para o projeto, as quantidades minuciosas 

trazem maior transparência, pois a agência contratante 

e os licitantes são claros sobre as saídas de material do 

modelo e podem receber suas próprias cópias do modelo 

para testar e garantir a precisão dos preços.

CAPTURE DAS CONDIÇÕES 

EXISTENTES

O BIM para infraestrutura permite que os usuários 

capturem informações de alta qualidade sobre as 

condições existentes, tanto na superfície quanto abaixo 

dela. Mesmo antes do início da fase de concepção, 

o ambiente de modelagem ganha inteligência com 

informações sobre as condições existentes, que podem 

incluir uma pesquisa topográfica ou outros dados 

tradicionais.

A tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) é outro 

método de captura de dados que o modelo é capaz de 

acomodar. Ela usa luz laser infravermelha, em vez de 

radar, para refletir objetos e retornar detalhes sobre os 

arredores naquilo que é chamado de nuvem de pontos, 

com cada ponto representando um ponto de dados da 

superfície. Essa nuvem de pontos oferece medições 

detalhadas da superfície do solo, além de representações 

precisas dos recursos à beira da estrada, como postes 

de luz, meio-fio (guia), bueiros, parapeitos, sinalizações, 

espaço livre e complexidade de viadutos e passagens 

subterrâneas e vegetação circundante. Essa captura 3D 

detalhada é feita sob medida como ponto de partida para 

o BIM, pois as medições e as visualizações podem ser 

facilmente integradas ao modelo. Isso forma a base do 

projeto e simplifica a comunicação.

Em geral, o modelo ajuda as equipes de projeto a 

levar em consideração as condições e os ambientes 

existentes, para que elas possam criar melhores 

projetos personalizados. Elas também podem usar 

as informações do modelo nos materiais necessários 

para iniciar o processo de aquisição, o que pode ser 

crítico quando itens de longo prazo ameaçam os 

cronogramas do projeto.

Dados de varredura LiDAR (acima) fornecem 

informações para modelagem 3D e renderização 

(abaixo), que foram criadas no Autodesk 

InfraWorks.

VANTAGENS DO BIM
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CAPACIDADE DE CONSTRUÇÃO

A capacidade do BIM de avaliar o potencial de 

construção de um projeto também é essencial para o 

sucesso desse projeto, pois os problemas nessa área 

podem ter um grande impacto no custo e no cronograma 

de um projeto. Ao usar o modelo, os membros da equipe 

podem analisar detalhes específicos e considerar 

alternativas. Eles podem usar os dados para sustentar as 

soluções mais viáveis e descartar aquelas que não fazem 

sentido para a situação em questão.

Com uma abordagem de BIM para a distribuição de 

projetos de infraestrutura, o modelo contém uma 

representação detalhada do conteiro de obra até o 

ponto em que uma construção virtual é possível. Com 

uma estrada, por exemplo, isso se converte em uma 

compreensão mais detalhada dos volumes necessários 

de corte e preenchimento e em uma ideia clara dos 

desafios de nivelamento e repavimentação de estradas.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

A próxima geração de engenheiros civis e projetistas 

também se beneficia com o BIM. Mais de 58% dos 

participantes da pesquisa da Dodge atribuíram à 

capacidade do BIM de mostrar a mais funcionários 

iniciantes como os projetos funcionam lado a lado, com 

uma classificação alta ou muito alta como benefício do 

BIM. O modelo ajuda a manter todos os membros da 

equipe atualizados e ajuda a estabelecer processos e 

projetos aprimorados. Isso, é claro, permite às empresas 

competir por projetos mais complexos.

À medida que mais profissionais adotam o BIM, eles 

também se deparam com novas formas de integrar 

o modelo a programas inovadores. Em Chicago, 

por exemplo, uma equipe está trabalhando em um 

desenvolvimento holístico inovador ao longo do rio 

Chicago chamado The Chicago Urban River Edges Ideas 

Lab3. O meio de criação principal desse laboratório, 

que foi desenvolvido pela WSP USA em parceria com 

a Autodesk, é o BIM. O projeto abrange 242 hectares 

da cidade de Chicago e explorará condições típicas e 

problemáticas em 3D. O objetivo é encontrar uma solução 

de projeto que proporcione uma visão unificada das 

margens do rio.

As empresas capazes de competir por empolgantes 

aplicações em grande escala do BIM como esta 

também atraem os melhores talentos: mais de 

40% dos entrevistados para a pesquisa da Dodge 

afirmaram que o BIM os ajudou a ter sucesso no 

recrutamento e na retenção do pessoal.

VANTAGENS DO BIM

Com uma abordagem de BIM para 

a distribuição de projetos de 

infraestrutura, o modelo contém uma 

representação detalhada do canteiro 

de obra até o ponto em que uma 

construção virtual é possível. 

https://www.construction.com/toolkit/reports/the-business-value-of-BIM-for-infrastructure-2017
https://www.construction.com/toolkit/reports/the-business-value-of-BIM-for-infrastructure-2017
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A VANTAGEM COMPETITIVA DO  

BIM

Para serem bem-sucedidas na indústria de engenharia 

civil, as empresas devem correr atrás de projetos e 

clientes, fornecer conceitos para competir e mostrar por 

que elas são a melhor opção para projetos de alto preço.

Os líderes corporativos experientes entenderão a 

melhor maneira de apresentar sua experiência em BIM 

e, essencialmente, de "comprovar" o ROI no orçamento 

do proprietário. Além de gerarem modelos contextuais 

rapidamente para apresentar várias soluções a clientes 

em potencial, as empresas também poderão gerar 

ideias, validar o potencial de construção preliminar e 

demonstrar que estão interessadas na contribuição e 

compreensão das partes interessadas.

O modelo também se torna o principal meio de comunicar 

os detalhes do projeto ao público. Para reuniões com as 

partes interessadas, é possível sobrepor um projeto 3D 

em um modelo de condições existentes para criar uma 

representação realista da aparência do seu projeto após 

a construção. A apresentação 3D e as informações por 

detrás do modelo no contexto atual agora ajudam os 

observadores não técnicos a compreender o projeto e 

torná-lo mais atraente.

A facilidade da modelagem está mudando esse processo 

a ponto de possibilitar sugestões durante uma reunião e 

permitir que elas sejam exibidas e analisadas em tempo 

real para acelerar o consenso. Por exemplo, a equipe do 

Chicago Urban River Edges Ideas Lab usa o modelo BIM 

como base para o desenvolvimento de renderizações 

panorâmicas. Usando realidade aumentada e virtual, 

os membros do público podem ver uma sobreposição 

do que está sendo proposto para um local e fornecer 

feedback. Estes são apenas alguns exemplos do que a 

sofisticada e inteligente modelagem 3D do BIM oferece a 

projetos de infraestrutura no domínio público.

POSSIBILIDADES DE 

INTEGRAÇÃO COM A INTERNET 

DAS COISAS

O BIM pode ajudar a avaliar opções de transporte 

ou mobilidade que prometem a movimentação mais 

eficiente de pessoas e mercadorias, com redução no 

congestionamento e nas emissões e com níveis de 

segurança muito maiores. Oportunidades com novas 

tecnologias de transporte, como veículos autônomos 

equipados com sensores conectados à "Internet das 

Coisas", são reforçadas pelos modelos de estrada 

detalhados que o BIM pode proporcionar.

No setor de caminhões, esses modelos detalhados 

colaboram com a eficiência. Com cargas pesadas, os 

caminhões perdem velocidade e desgastam os freios 

ao viajarem por colinas e vales. Com um modelo de 

integração e transmissões adaptáveis, os caminhões 

podem acelerar ou reduzir a marcha para equilibrar os 

ganhos e as perdas, economizando tempo e combustível. 

Mudar para o BIM no setor de transporte é essencial 

para a evolução de modelos de engenharia capazes de 

proporcionar precisão milimétrica para os veículos que 

atravessam nossas estradas.

À medida que novos desenvolvimentos de cidades 

inteligentes são disponibilizados on-line, os dados 

oferecem uma excelente oportunidade para ver como o 

BIM pode se integrar a sistemas de gerenciamento de 

tráfego, sistemas de resposta a emergências ou outros 

desenvolvimentos de infraestrutura para otimizar 

projetos de desenho, construção ou manutenção.

VANTAGENS DO BIM
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A maior vantagem em termos de economia de custos 

costuma ser o gerenciamento aprimorado de projetos 

com o BIM. À medida que a abordagem do modelo se 

torna mais amplamente adotada, as empresas percebem 

o benefício de se estabelecer um processo de entrega de 

projeto consistente e capaz de ser repetido, um fator que 

recebeu uma classificação alto ou muito alta por 54% de 

todos os usuários do BIM que responderam à pesquisa 

da Dodge. Também há economia de custos durante toda 

a vida útil de um recurso com uma abordagem baseada 

em modelo, já que é possível usar e reutilizar todos os 

dados do projeto, em vez de perder tempo e dinheiro 

com a recriação de dados.

Com um modelo, há um registro de como as coisas foram 

construídas, o que fornece dados importantes para o 

gerenciamento e a manutenção de ativos. Por exemplo, 

o Aeroporto Internacional de Denver (DEN) implementou 

recentemente um novo programa de gerenciamento 

de instalações que visa a combinar a modelagem de 

informações de construção e os dados das instalações 

em uma localização central. Esse sistema permite que o 

pessoal acesse informações sobre quando um item foi 

comprado, seu custo, a localização específica desse item, 

quando ele foi instalado, seu cronograma da manutenção 

de rotina e outras informações importantes para a 

manutenção das instalações do aeroporto.

O aeroporto adotou essa abordagem pela primeira vez na 

construção de seu hotel de 519 quartos e de um centro 

de transporte público. As lições aprendidas durante 

esse projeto de US$ 385 milhões podem ser aplicadas 

ao mundo horizontal. O DEN deu continuidade a essa 

integração em vários projetos subsequentes. O valor 

das instalações ou da equipe de O&M em termos da 

capacidade de extrair e obter dados do programa de 

gerenciamento de recursos, atendendo a solicitações de 

dados do aeroporto e de suas partes interessadas, ajuda 

a otimizar o processo e o orçamento.

Em condições ideais, o modelo BIM é usado como o  

registro dinâmico e central do projeto que permeia 

tarefas de manutenção em andamento e ações 

futuras. O modelo compartilhado se torna o local 

para gerar seções transversais e quantidades de 

terraplenagem, sem software adicional. Ele também 

fornece os meios de medir e acompanhar o andamento 

do trabalho.

O gerente de BIM do DEN, Brendan Dillon, destaca um 

ponto-chave para o valor geral a longo prazo do BIM.

Segundo ele, "existem muitos benefícios no que se refere 

ao projeto e à construção, mas, na verdade, o maior valor 

do BIM como processo está na gestão de instalações". 

"A construção do projeto dura de dois a quatro anos e, 

em seguida, mantemos as instalações por até 50 anos 

ou mais. Saber exatamente o que estamos obtendo 

nas instalações e poder usar tudo isso para reformas e 

reconstruções futuras é realmente essencial."

VANTAGENS DO BIM

Existem muitos benefícios no que se refere ao projeto 

e à construção, mas, na verdade, o maior valor do 

BIM como processo está na gestão de instalações. A 

construção do projeto dura de dois a quatro anos e, 

em seguida, mantemos as instalações por até 50 anos 

ou mais. Saber exatamente o que estamos obtendo 

nas instalações e poder usar tudo isso para reformas 

e reconstruções futuras é realmente essencial.

Brendan Dillon, Gerente de BIM do Aeroporto Internacional de 

Denver

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

CONTÍNUAS
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OPORTUNIDADES DE P3

Como o capital é muito limitado, os planejadores 

de projetos geralmente buscam novas opções de 

financiamento, como Parcerias Públicas-Privadas (PPP). 

Afinal de contas, os governos municipais e estaduais 

precisam substituir a infraestrutura envelhecida, mesmo 

quando o financiamento do governo está em declínio.

Os projetos de PPP costumam seguir o modelo de projeto/

construção ou de projeto/construção/financiamento/

manutenção (DBOM, design-build-finance-operate-

maintain), em que o empreiteiro assume a liderança 

em todos os aspectos. A PPP ajuda a acelerar a adoção 

do BIM em projetos de infraestrutura em virtude da 

necessidade de uma integração mais estreita entre o 

projeto e a construção e de um foco maior no custo e 

no cronograma do projeto. A necessidade de melhores 

níveis de coordenação e colaboração com projetistas é 

crucial para atender às exigências de custos finais de uma 

PPP. A combinação de investimentos públicos e privados 

requer transparência e monitoramento, o que é facilitado 

com o BIM. O modelo também ajuda a simplificar tarefas 

complexas de engenharia para uma melhor compreensão 

de onde o dinheiro está sendo gasto. Isso significa uma 

melhor prestação de contas.

VANTAGENS DO BIM



13MODERNIZANDO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL COM O BIM

TÍTULO DA SEÇÃO

> Decretos versus pressão do mercado 14

> Avanços tecnológicos e o BIM 15

MELHORAR O NÍVEL  
DE ADOÇÃO

2



14MODERNIZANDO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL COM O BIM

Pode parecer ambicioso prever uma evolução das 

vantagens do BIM no trabalho em projetos a ponto de o 

BIM impulsionar a expansão econômica de uma nação. 

Porém, o Reino Unido e a Alemanha estão promovendo 

a inovação e a adoção do BIM, introduzindo decretos 

e programas respaldados pelo governo que apóiam 

treinamentos e uma prática simplificada do BIM. 

A equipe relata benefícios de otimização e simplificação 

de projetos e espera tirar proveito da modularização por 

meio do modelo BIM no futuro. Por exemplo, canteiros 

com visores eletrônicos ou áreas de refúgio podem ser 

construídos como unidades modulares de comércio 

múltiplo e depois conectados a agências de suporte 

ou serviços de assistência rodoviária. Eles também 

consideram uma integração com a tecnologia de 

realidade virtual.

"A abordagem aqui é um modelo de ciclo de vida 

completo", diz Liam Gallagher, diretor de gerenciamento 

de informações das equipes de transporte e processos do 

Reino Unido na Jacobs, um dos membros principais da 

equipe do programa nesse esforço de £5 bilhões.

Os Estados Unidos também promoveram o BIM, mas 

sem decretos. No âmbito do transporte, o MAP-21 

(Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act) 

usa incentivos para incentivar uma abordagem baseada 

no desempenho. O MAP-21 promete financiamento 

mais flexível para projetos que usam modelagem 3D/

tecnologias de visualização e construção virtual.

No entanto, só se pode alcançar uma verdadeira 

economia com a ampla adoção de processos digitais nos 

principais projetos de construção. Isso envolve taxas 

de adoção em grande escala e uma força de trabalho 

qualificada que colabore entre projetos de diferentes 

tamanhos, tipos e complexidades.

Organizações da indústria e iniciativas governamentais 

impulsionam programas de treinamento adicionais e 

compartilham informações valiosas, melhorando os 

resultados e os níveis de qualificação dos usuários do 

BIM. Por exemplo, o EU BIM Task Group compartilha 

informações e visa a melhorar a adoção e os padrões 

de BIM, "trabalhando em colaboração com o meio 

acadêmico e a indústria para determinar o desempenho 

dos resultados de aprendizagem".4

Isso incentiva os fornecedores a desenvolver e 

oferecer treinamentos que atendam aos requisitos de 

habilidades para o nível de desempenho do BIM no 

Reino Unido.

MELHORAR O NÍVEL 

DE ADOÇÃO

DECRETOS VERSUS  

PRESSÃO DO MERCADO

http://www.eubim.eu/handbook/
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AVANÇOS TECNOLÓGICOS E O 

BIM

O BIM é reforçado com a tecnologia de realidade virtual 

e/ou aplicativos de jogos, permitindo que as partes 

interessadas experimentem um projeto em um ambiente 

virtual. Ele pode simular condições para permitir que 

fluxos de trabalho e modelos testem diferentes soluções 

. Essa simulação replica padrões na natureza com a 

ajuda de algoritmos de computador. Análises de Big 

Data ajudam a dar sentido a todas essas informações 

e permitem que planejadores de projeto modifiquem 

desenhos, colaborando para o desempenho da 

infraestrutura a longo prazo, até mesmo em um clima em 

transformação.

Os avanços no acesso a dados móveis e de software 

estão obscurecendo as linhas tradicionais de como os 

negócios eram realizados. Com a computação baseada na 

nuvem, os usuários podem aproveitar o armazenamento 

ilimitado e o poder do conhecimento ou dos dados, 

independentemente de onde os membros da equipe 

estejam localizados. Além disso, existem ferramentas, 

como a modelagem de águas pluviais, que aumentam 

ainda mais os benefícios do BIM para fluxos de trabalho 

em projetos de infraestrutura. A extensão de ferramentas 

específicas para essas disciplinas incentiva uma maior 

colaboração à medida que o modelo se torna mais central 

nas operações diárias.

MELHORAR O NÍVEL DE ADOÇÃO

Os avanços no acesso a dados móveis e de 

software estão obscurecendo as linhas tradicionais 

de como os negócios eram realizados. Com a 

computação baseada na nuvem, os usuários podem 

aproveitar o armazenamento ilimitado e o poder do 

conhecimento ou dos dados, independentemente 

de onde os membros da equipe estejam localizados. 
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As perspectivas para o BIM são 

brilhantes de acordo com o 

relatório SmartMarket da Dodge 

e com o EU BIM Task Group 

Handbook.

Muitos dos entrevistados dizem que esperam que seus 

níveis atuais de retorno sobre o investimento do BIM 

aumentem ainda mais. O EU BIM Handbook prevê que a 

adoção mais ampla do BIM proporcionará uma economia 

de 15 a 25% ao mercado de infraestrutura global até 

2025.5

A expectativa é que o investimento em BIM se 

expanda em nível global. Os entrevistados de todos 

os quatro países participantes da pesquisa da Dodge 

dizem que treinamentos estarão entre as suas maiores 

prioridades. Outros investimentos que receberam as 

mais altas classificações incluem melhores fluxos de 

trabalho colaborativos internos, o desenvolvimento de 

processos de BIM colaborativos com partes externas e 

o investimento no aumento do marketing de recursos 

de BIM e na implantação estratégica do BIM.

INVESTIMENTOS FUTUROS
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RESUMO

O BIM está se expandindo rapidamente no mundo da 

engenharia civil, graças aos seus resultados positivos.

O modelo permite que os usuários movam dados com 

eficiência e promovam um entendimento comum do 

projeto. Os planejadores de projetos podem ajustar 

as soluções às metas e aos objetivos das partes 

interessadas. Os projetos são executados de maneira 

eficiente e com melhores resultados. Além disso, a 

comunicação com as partes interessadas ajuda a eliminar 

retrabalhos de alto custo.

O mercado global de projetos de infraestrutura e 

serviços de engenharia civil tem alguns limites, e as 

empresas internacionais de grande porte trabalham com 

projetos em todas as partes do mundo. Muitos governos 

reconheceram esse cenário competitivo e adotaram 

práticas de BIM para ajudar suas empresas e seus 

cidadãos a competir.

As tendências de Big Data e a proliferação de sensores 

promovem ainda mais o BIM, com dados ajudando a dar 

forma ao modelo e sensores fornecendo informações 

sobre o desempenho das infraestruturas.

Os futuros projetos de infraestrutura serão construídos 

sobre os alicerces da segurança e da sustentabilidade. 

Com o BIM, um processo colaborativo e quantificável 

garante que cada projeto contribua para essas metas.
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