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RESUMO 

A utilização da metodologia BIM tem sido impulsionada no intuito de solucionar problemas decorrentes 

do aumento da complexidade nos projetos da indústria da construção. Isso tem ocorrido pelo BIM ser 

uma metodologia colaborativa que transforma a gestão de projetos da construção, ao mudar e integrar 

os processos de trabalho, melhorando a sua eficiência. Apesar do crescimento da relevância da 

metodologia BIM nos últimos anos, a sua adoção ainda não é uniforme, com diversos desafios para a 

sua efetiva utilização. De forma geral, essas barreiram impactam principalmente os intervenientes, em 

virtude da sua importância na gestão de projetos. 

Tendo em vista esse cenário, o presente trabalho buscou analisar os impactos e desafios da utilização 

do BIM na gestão de projetos da construção garantindo o envolvimento e fluidez dos intervenientes, na 

zona norte de Portugal. Para em seguida, propor e apresentar um conjunto de orientações a fim de 

facilitar a introdução da metodologia nas organizações dessa região.  

Para atingir esses objetivos, após a revisão crítica da literatura, foi elaborado e aplicado um inquérito a 

fim de entender o nível de utilização do BIM na gestão de projetos, bem como as barreiras à sua 

implementação nas organizações do setor da construção do norte de Portugal. Analisou-se os resultados 

de forma descritiva e comparativa com estudos similares e os demais dados coletados sobre a 

importância das barreiras foram examinados mediante o Índice de Importância Relativa. 

Assim, constatou-se que a situação da utilização da metodologia BIM ainda está em um momento inicial 

na qual as organizações estão em diferentes níveis de maturidade BIM. Foi surpreendente observar o 

pouco conhecimento sobre as iniciativas de uma estratégia BIM nacional em Portugal, e que as barreiras 

mais importantes estão relacionadas aos investimentos iniciais necessários para a metodologia. Além 

disso, ficou evidente a necessidade de consciencializar e capacitar os intervenientes sobre o BIM. 

Por esse motivo, as orientações propostas para facilitar a introdução do BIM nas organizações da zona 

norte de Portugal ressaltaram a consciencialização em prol de divulgar, informar e convencer as partes 

interessadas sobre a metodologia BIM. Enfatizou-se, ainda, as ações do gestor de projeto por ser um 

interveniente fundamental no auxílio à mudança do cenário do BIM e na amenização das suas barreiras.  

PALAVRAS-CHAVE 

Barreiras, BIM, Construção, Gestão de Projetos
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ABSTRACT 

The use of BIM methodology has been boosted to solve problems arising from the increased complexity 

in the projects construction industry's projects. The increased use of BIM has occurred because it is a 

collaborative methodology that transforms construction project management by changing and integrating 

work processes, thus improving their efficiency. Despite the growing relevance of the BIM methodology 

in recent years, its adoption is still not uniform, with several challenges for its effective use. In general, 

these barriers impact mainly the stakeholders due to their importance in project management. 

Due to this scenario, the present dissertation sought to analyze the impacts and challenges of BIM use 

in construction project management, ensuring the involvement and fluidity of the stakeholders in the 

north of Portugal. Then, propose and present some guidelines to facilitate introducing the methodology 

in organizations from that region. 

First, it was done a critical literature review. Then a survey was developed and applied to understand the 

level of BIM use in project management and the barriers to its implementation in the construction sector 

organizations in the north of Portugal. The results were analyzed descriptively and comparatively with 

similar studies, and the data collected about the importance of the barriers were examined using the 

Relative Importance Index. 

Thus, it was found that the BIM methodology situation is still at an early stage in which organizations are 

at different levels of BIM maturity. It was surprising to observe the little knowledge about the initiatives of 

a national BIM strategy in Portugal and also that the most significant barriers are related to the initial 

investments required for the methodology. In addition, the need to raise awareness and train stakeholders 

about BIM was evident. 

For this reason, it was proposed some guidelines to facilitate the introduction of BIM in organizations in 

the north of Portugal highlighted the awareness in favor of disseminating, informing, and convincing 

interested parties about the BIM methodology. It was emphasized the project manager's actions because 

it is a critical stakeholder in helping to change the BIM scenario and to ease its barriers. 

KEYWORDS 

Barriers, BIM, Construction, Project Management 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

O aumento da complexidade dos projetos no setor da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) tem 

ocasionado problemas em relação a outros setores econômicos, como deficiência de produtividade 

(Freitas et al., 2018) e falta de colaboração nas equipes dos projetos, que podem resultar até em 

retrabalhos (Oraee et al., 2019). A adoção do Bulding Information Modeling (BIM) ou Modelação da 

Informação da Construção, tem sido bastante impulsionada no setor, por ser uma ferramenta inovadora 

com intenção de solucionar esses problemas. O BIM também possui capacidade de mudar e integrar os 

processos de trabalho, tornando-os mais concisos e melhorando a eficiência das empresas. 

O BIM vai além de um software de desenho e visualização do modelo digital, é uma metodologia que 

permite aos diferentes intervenientes criar, gerir e compartilhar informações de forma integrada durante 

o ciclo de vida das edificações, com maior controle e precisão ao projetar, construir e operar edifícios. 

Em outras palavras, o BIM é uma metodologia colaborativa que transforma a gestão de projetos da 

Construção, englobando pessoas, tecnologias e processos. 

As funcionalidades e capacidades do BIM possuem naturezas e papéis que podem ser relacionados com 

as áreas de conhecimentos do Project Management Body of Knowledge (PMBOK), guia de referência das 

boas práticas de gestão de projetos. Por isso, o BIM pode ser considerado como uma metodologia efetiva 

na gestão de projetos da construção (Rokooei, 2015). Por exemplo, a área da gestão do Âmbito com a 

visualização do modelo digital da edificação com suas especificações; do Cronograma com a utilização 

do 4D que permite elaboração do cronograma e simulações da execução; do Custo com o 5D que permite 

fazer estimativas e otimização dos custos, e outros. 

Essa metodologia promove uma nova forma de trabalho nos projetos da construção, além de envolver a 

coordenação das diferentes tecnologias de gestão de projetos em um modelo digital único. A sua a 

implementação nas organizações auxilia a realização das práticas de gestão de projeto possibilitando 

custos e prazos mais precisos, otimização dos recursos, diminuição dos riscos e aumento da qualidade. 

Essa melhoria de desempenho, com a implementação do BIM, também está relacionada ao novo fluxo 

de trabalho de gestão, que permite antecipar o processo de tomada de decisões ao aumentar o volume 

de informações durante as fases iniciais (Gonçalves, 2018).  
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Devido a essas repercussões da sua utilização, o BIM é considerado um novo paradigma, não apenas 

para o setor a AEC, mas também para a sociedade. Assim, as edificações passam a ser melhores 

construídas com menor consumo de recursos e maior produtividade, além de possibilitar melhorar a 

eficiência durante a sua utilização (Sacks et al., 2018). Por esse motivo, é um tema pertinente que tem 

ganhado relevância nos últimos anos em pesquisas acadêmicas.   

Outro ponto que contribuiu para a discussão sobre a metodologia BIM foi o acontecimento da pandemia 

do Covid-19 no ano de 2020. A utilização do BIM na gestão de projetos da construção auxilia as 

organizações realizarem suas atividades atendendo as restrições implementadas para controle da 

pandemia, ao facilitar a comunicação e a coordenação das diferentes informações de maneira unificada 

e integrada (Wang et al., 2021). É importante destacar que, apesar do impacto nas discussões sobre a 

metodologia, o estudo realizado por Wang et al. (2021) observou que a pandemia não influenciou o 

aumento da intenção de implementar o BIM na China, pois nesses momentos de influência negativa de 

eventos externos, os intervenientes tornam-se mais conservadores e evitam riscos no lugar de 

comportamentos criativos e inovadores. 

Assim, apesar de existirem vários benefícios com a adoção do BIM, alguns autores (Chan et al., 2019; 

Y. Liu et al., 2017) perceberam que a sua utilização não é uniforme, ao constatar que existem diversos 

problemas para a efetiva utilização dessa metodologia. Segundo S. Liu et al (2015), o BIM é uma nova 

tecnologia na indústria da construção e o sucesso da implementação de novas tecnologias depende de 

vários fatores que podem gerar barreiras para sua ampla utilização.  

Vários estudos têm tentado entender as barreiras e os desafios enfrentados pela indústria da construção 

para a adoção e utilização do BIM, como os realizados por Elmualim & Gilder (2014), Y. Liu et al. (2017) 

e Bosch-Sijtsema & Gluch (2019). Um estudo que pode ser destacado foi realizado por Oraee et al. 

(2019) no qual foi desenvolvido um modelo conceitual das barreiras a colaboração nos projetos da 

indústria da construção baseados em BIM, que engloba até mesmo os desafios mencionados por outros 

autores e os organiza em diferentes grupos.  

Nesses estudos sobres as barreiras a implementação do BIM, foi observado que os intervenientes são 

um dos fatores críticos para o sucesso da utilização do BIM, evidenciando a sua importância em todo o 

processo. Dessa forma, de acordo com Chan et al. (2019), é necessário que os intervenientes promovam 

mudanças de atitude, nas formas de trabalho e nas políticas das empresas de construção, para atenuar 

o efeito dessas barreiras.  
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Com esses vários estudos também ficou evidente que nos últimos anos já existem várias pesquisas com 

objetivos semelhantes de identificar, analisar e entender as barreiras a implementação do BIM em países 

específicos, como Alemanha (Both, 2012), Suécia (Bosch-Sijtsema et al., 2017), Hong Kong (Chan et 

al., 2019), Malásia (Zahrizan et al., 2014) e Brasil (Freitas et al., 2018). Apesar de algumas barreiras 

serem comuns a todas essas localidades, é importante dar atenção às particularidades de cada região 

para facilitar a adoção do BIM. 

Assim, o presente trabalho pretende entender como está a utilização do BIM na zona norte de Portugal, 

qual o seu papel nas práticas de gestão de projeto e como essa metodologia fornece apoio a essas 

práticas das organizações portuguesas. Em seguida, analisará os diferentes tipos de desafios da 

utilização do BIM na gestão de projetos da construção para os intervenientes e descobrir o que pode 

ajudar as organizações, que ainda não utilizam o BIM, a começarem a utilizá-lo. 

Essa localidade foi escolhida não só por questões de proximidade e de contato direto com os 

intervenientes, mas também pelo fato da região norte de Portugal abranger 36% das empresas do setor 

da construção do país com 40% do volume de negócios do setor no ano de 2019. Esses valores são 

significativos quando comparados com dados da área metropolitana de Lisboa que compreende 29% das 

empresas do setor da construção português com 32% dos volumes de negócios do setor (BPstat, 2021). 

O setor da construção em Portugal possui grande impacto na economia do país, tendo em vista que, em 

2019, esse setor correspondia a 11% das empresas em Portugal, 9% das pessoas ao serviço e 6% do 

volume de negócios (BPstat, 2021). O ano de 2020 iniciou com a construção representando 15% do PIB 

nacional, no entanto, esse ano também foi marcado pela pandemia do Covid-19, que ameaçou diversos 

setores econômicos que foram obrigados a encerrar suas atividades presenciais (Garcia, 2020).  

Apesar da pandemia, o setor da construção conseguiu manter as atividades das grandes obras já em 

execução, sendo o menos afetado pelas consequências desse período, mantendo 75% dos níveis normais 

(Banco de Portugal, 2020) e registrando uma contração de apenas 3,5% no ano de 2020 (Pinto, 2021). 

Segundo Garcia (2020), a construção será essencial para superar a crise originada pelo Covid-19, o que 

evidencia a importância desse setor para a economia portuguesa. 

Devido a sua relevância, é fundamental tornar a construção portuguesa mais eficiente solucionando 

problemas desse setor, como os relacionados aos baixos índices de produtividade e inovação, 

identificados por Costa (2020). A constatação dessa deficiência da indústria da construção, em relação 

às demais, evidencia a necessidade de buscar soluções inovadoras, como a utilização do BIM, que 

representa uma grande oportunidade de aumentar a eficiência do setor. 
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Com relação ao BIM em Portugal, existem alguns estudos sobre a utilização do mesmo em casos 

específicos, porém existe uma lacuna na bibliografia em relação à avaliação da situação atual do BIM no 

país. Segundo Venâncio (2015), na época do estudo realizado pela autora, a adoção do BIM ainda estava 

em uma fase inicial, porém o conhecimento dessa metodologia tinha maior uso nos círculos acadêmicos 

e nos gabinetes de arquitetura e engenharia. Além disso, Portugal não possui normas nacionais para os 

processos BIM, a Comissão Técnica de Normalização BIM recomenda a consulta de normas europeias 

e documentos de apoio, como normas de outros países (Costa et al., 2017). 

Nos últimos anos começaram a aparecer notícias (COTEC Portugal, 2018; Torrão, 2019) evidenciando 

as mudanças do uso do BIM. Por fim, foi encontrado um relatório (Costa, 2018) mais recente o qual 

afirma que a indústria da construção em Portugal não está preparada para a nova era com o BIM, por 

isso já existem diversas iniciativas de disseminação e apoio à sua implementação.  

Tendo em vista os pontos apresentados, o presente trabalho buscar entender quais os desafios 

enfrentados pelas partes interessadas para a utilização do BIM na gestão de projetos da construção na 

zona norte de Portugal e como facilitar a introdução dessa metodologia. 

1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os impactos e os desafios da utilização do BIM 

na gestão de projetos de construção garantindo o envolvimento e fluidez dos intervenientes da cadeia de 

produção da construção. O estudo incidirá na zona norte de Portugal por razões de proximidade e 

facilidade de contato direto com os intervenientes.  

Com efeito, para a concretização de tal objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar como está a utilização do BIM no setor da Construção e como essa metodologia fornece 

apoio às práticas de gestão de projeto com sua utilização, bem como o papel dessa metodologia 

na gestão de projeto; 

• Identificar os desafios na nova forma de trabalho da gestão de projetos com a metodologia BIM 

para os diversos intervenientes; 

• Caracterizar e analisar o cenário atual da utilização do BIM na gestão de projetos na construção, 

no mundo e em Portugal.  
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Assim, é expectável obter, como produto final, a apresentação de um conjunto de orientações para 

facilitar a introdução do BIM na Gestão de Projetos das organizações portuguesas, tendo em vista os 

desafios vivenciados pelos intervenientes. 

1.3 Metodologia 

Diante dos objetivos apresentados, foram utilizados procedimentos metodológicos que contribuíssem e 

possibilitassem o desenvolvimento do presente trabalho. A dissertação utilizou a filosofia positivista, no 

qual só os fenómenos observáveis levarão à produção de dados confiáveis e tem ênfase na quantificação 

das observações. De acordo com essa filosofia, são desenvolvidas hipóteses baseadas nas teorias 

existentes, que ao serem testadas podem levar ao desenvolvimento de novas teorias (Saunders et al., 

2009). Tendo isso em vista, foi utilizada a abordagem dedutiva. 

Assim, foi considerado que a estrutura adequada para o trabalho de projeto fosse composta por cinco 

fases que podem ser observadas na Figura 1. 

Na primeira fase, foi realizada revisão da literatura referente à problemática do estudo, através da 

consulta de dados secundários. A revisão crítica da literatura ocorreu para a aquisição dos 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento do trabalho, além de fundamentar e sustentar a 

investigação. Essa fase também contou com um levantamento de investigações semelhantes, que 

Fase 5

Desenvolvimento das orientações 

Fase 4

Análise e discussão dos resultados 

Fase 3

Aplicação do inquérito 

Fase 2

Elaboração do inquérito 

Fase 1

Revisão crítica da literatura

Figura 1 – Fases de trabalho 
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buscam entender os impactos da utilização do BIM na gestão de projetos do setor da AEC, através de 

pesquisas na Internet e em base de dados como a Scopus e a Science Direct. 

Num momento inicial pretendeu-se compreender o papel da metodologia BIM na gestão de projeto, para 

conhecer como é sua utilização, como fornece apoio às práticas de gestão e as mudanças que ocorrem 

com a sua implementação. Em seguida, procurou-se conhecer e tipificar as principais barreiras na 

utilização dessa metodologia, principalmente os desafios relacionados as mudanças da forma de trabalho 

na gestão de projetos para os diversos intervenientes. É importante salientar que os desafios que foram 

tratados neste trabalho são aqueles que podem ser mudados ativamente e não aspectos técnicos dos 

softwares BIM.  

Na fase dois, foi elaborado um inquérito com o objetivo de entender o nível de implementação e utilização 

do BIM na gestão de projetos, bem como as barreiras a sua implementação nas organizações do norte 

de Portugal. Foi fundamental buscar conhecer a perspectiva dos inquiridos, principalmente, em relação 

as barreiras pois, segundo Sriyolja et al. (2021), cada país tem a sua percepção e apenas o levantamento 

bibliográfico não é suficiente. Para isso, foi definida como estratégia a sondagem, no intuito de recolher 

dados primários, em um horizonte temporal de uma pesquisa transversal, no presente (Saunders et al., 

2009). 

Inicialmente, foi definida a amostra através de uma combinação de técnicas de amostragem não 

probabilística, a intencional e a bola de neve. É fundamental destacar que foi optado por essas técnicas 

por causa do tempo e recursos limitados, além da dificuldade de identificar os membros da população 

desejada. A amostra foi composta em duas etapas, a primeira com seleção das organizações do setor 

da construção portuguesa localizadas na região norte e com classes de habilitações 7, 8 ou 9, e, em 

seguida, a identificação dos colaboradores com função de gestão e diretamente ligados ao BIM. 

Nessa segunda fase, também foi definido o modo de aplicação do inquérito com o Google Forms. Além 

da definição da forma de contato com os respondentes e de divulgação do inquérito: através de e-mail e 

de mensagens na rede social LinkedIn. Foram tomadas essas decisões, principalmente, devido às 

limitações da pandemia do Covid-19. 

O questionário foi composto por três partes com questões elaboradas de acordo com a revisão da 

literatura permitindo avaliar a percepção dos respondentes. A primeira parte foi dedicada a analisar o 

conhecimento geral sobre o BIM, conhecer a experiência do inquirido com a metodologia BIM e entender 

como essa metodologia fornece apoio às práticas nas organizações do norte de Portugal, através de 

questões múltipla escolha. Já a segunda parte consistiu na identificação da importância relativa das 
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barreiras à implementação do BIM, recorrendo a uma escala de Likert de 5 pontos. A última parte 

destinou-se à caracterização do perfil dos respondentes. 

Para finalizar essa segunda fase, foi realizado o teste piloto do inquérito no intuito de refinar e validar o 

questionário, verificando a sua lógica e se as perguntas e opções de respostas são de fácil compreensão. 

Apesar de ser um processo que necessitou de um certo tempo, foi fundamental para a melhoria e 

validação do inquérito. 

Com a validação do teste, foi iniciada a terceira fase da aplicação do inquérito à amostra composta por 

21 colaboradores de organizações do setor da Construção no norte de Portugal, com funções de gestão 

que estavam diretamente ligados ao BIM. Assim, foram enviados convites de participação que resultaram 

em 13 respostas, com uma taxa de resposta de aproximadamente 62%. 

Em seguida, a fase quatro foi composta pela análise e discussão dos resultados. Os dados coletados 

para a caracterização dos respondentes e sobre o BIM na gestão de projetos nas organizações do norte 

de Portugal foram examinados através de análise descritiva e comparativas com os resultados em 

estudos similares.  

Os dados coletados sobre as barreiras à implementação do BIM no setor da construção no norte de 

Portugal foram analisados através do Índice de Importância Relativa (IIR) com base na seguinte equação 

(1), onde 𝐼𝐼𝑅  = Índice de Importância Relativa, 𝑃𝑖 = Valor das repostas, 𝑈𝑖 = Número de respondentes 

com o mesmo valor das respostas, 𝑁 = Tamanho da Amostra e 𝑛 = Maior valor das respostas. Essa 

abordagem vem sendo utilizada em muitos estudos, entre os quais Sreelakshmi et al. (2017) e Zahrizan 

et al. (2014), para identificar a importância relativa das barreiras à implementação do BIM na Índia e na 

Malásia, respectivamente.  

𝐼𝐼𝑅 =
∑𝑃𝑖∙𝑈𝑖

𝑁∙𝑛
    (1) 

Por fim, a quinta fase foi dedicada para o desenvolvimento das orientações para facilitar a introdução do 

BIM na Gestão de Projetos das organizações do norte de Portugal, tendo em vista amenizar os impactos 

nos intervenientes da utilização do BIM na gestão de projetos da Construção. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Considerando as metodologias de pesquisa previamente estabelecidas e com o intuito de cumprir os 

objetivos apresentados, a presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 
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é a presente introdução, que traz um breve enquadramento do tema, os objetivos a atingir, a metodologia 

utilizada durante o desenvolvimento da dissertação e a organização da estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo consiste no estado da arte no qual, inicialmente, foi realizada uma exposição sobre 

o conceito do BIM, suas diferentes dimensões e os níveis de maturidade. Em seguida, é apresentada a 

relação da metodologia BIM na gestão de projetos da construção, além de sua aplicação e seus impactos. 

Também foi realizada uma análise dos níveis de implementação do BIM a nível internacional e nacional, 

para compreender o nível da implementação dessa metodologia em Portugal em relação ao cenário 

mundial. Logo após, são apresentadas e categorizadas as barreiras a utilização da metodologia BIM. Por 

fim, é discutido a importância das partes interessadas nesse processo de mudança. 

O capítulo três aborda a metodologia de elaboração e implementação do inquérito, no qual são descritas 

todas as etapas desse processo. Além disso, inclui a descrição da estrutura final do questionário e uma 

análise inicial da informação recolhida. 

No quarto capítulo são apresentadas as análises dos resultados provenientes do inquérito. As análises 

estão organizadas em três partes: caracterização dos respondentes, caracterização da metodologia BIM 

na gestão de projetos nas organizações do norte de Portugal e a avaliação das barreiras a utilização do 

BIM na gestão de projetos dessas organizações. Para finalizar o capítulo, são apresentadas orientações 

e recomendações para facilitar a introdução do BIM na Gestão de Projetos das organizações de 

Construção do norte de Portugal, principalmente amenizar os impactos nos intervenientes. 

O último capítulo apresenta as principais conclusões sobre a pesquisa, as limitações do estudo e as 

propostas para trabalhos futuros. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1 Building Information Modeling (BIM) 

O Bulding Information Modeling (BIM) ou Modelação da Informação da Construção, foi um conceito 

apresentado por Charles M. Eastman por volta dos anos de 1970, tendo crescido na década seguinte 

nos países europeus e recentemente tem sido implementado de forma mais ampla na indústria da 

construção (Chan et al., 2019). Atualmente o BIM é considerado como uma das possíveis soluções para 

a modernização do setor AEC evidenciando a importância de melhorar o desemprenho e a eficiência dos 

processos da construção (Costa, 2018). 

Atualmente, o BIM é comumente lembrado como uma tecnologia com abordagem colaborativa que reúne 

diversas informações paramétricas em um modelo único, durante o ciclo de vida da construção.  Essas 

informações podem conter características geométricas, referencias dos materiais construtivos, 

relacionados a sustentabilidades ou ao planejamento do projeto. 

O modelo da edificação é acessado através de softwares especializados e interoperáveis e pode ser 

partilhado de forma legível para os intervenientes da construção, possibilitando maior integração dos 

processos, minimizando erros e incompatibilidades entre as especialidades de projeto (Venâncio, 2015). 

Dessa forma, as informações da construção podem ser acessadas em qualquer momento, no tempo 

certo e da forma correta, desde a fase inicial de concepção do projeto até sua demolição (Gonçalves, 

2018), como demonstra a Figura 2.  

Figura 2 – Ciclo de vida da construção com o BIM, inspirado em Venâncio (2015) 
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De acordo com o PMBOK, o BIM é um sistema de informação que envolve a criação e o gerenciamento 

das representações digitais das características físicas e funcionais do projeto da construção. Seus 

benefícios vão além da distribuição de informações a todas as partes interessadas durante o ciclo de 

vida do projeto, eles abrangem várias áreas da construção. Com a utilização desse sistema é possível 

melhorar a maneira como os projetos são projetados e construídos e até mesmo aumentar a 

possibilidade de inovação (PMI, 2016). 

Por esse motivo, vários autores (Bosch-Sijtsema & Gluch, 2019; Costa, 2020; Gonçalves, 2018; Royal 

Institution of Chartered Surveyors, 2017) consideram o BIM não apenas como um software. Segundo 

Costa (2020), além de uma tecnologia de construção virtual da edificação, o BIM é uma nova metodologia 

de trabalho da construção, que é mais colaborativa e consegue implementar processos mais ágeis, além 

de valorizar a informação gerada. 

Nesse mesmo sentido, o National Institute of Building Sciences (2015) associa a metodologia BIM a três 

funções diferentes relacionadas entre si: processo de negócio, representação digital e controle do 

processo de negócio.  A primeira função está relacionada ao processo de negócio, pois possibilita criar 

e gerir dados sobre as edificações para projetar, construir e operar a edificação durante todas as etapas 

seu ciclo de vida, além de permitir que os intervenientes tenham acesso às mesmas informações ao 

mesmo tempo em um processo colaborativo através da interoperabilidade das plataformas. 

A segunda função está relacionada ao fato de o BIM ser constituído por um modelo digital com a 

representação das características físicas e funcionais de uma edificação, que se torna uma base de 

informações confiável para decisões em todo seu ciclo de vida. Além disso, como terceira função, o BIM 

possui controle e organização do processo de negócio ao utilizar e compartilhar as informações a todos 

os intervenientes do projeto em plataformas digitais, desde sua concepção até a demolição. Deste modo, 

permite comunicação visual e centralizada, exploração antecipada de opções, design mais eficiente, 

maior integração entre as disciplinas da construção e vários outros benefícios (NIMBS Committe, 2015).  

Essa conceitualização do BIM é semelhante à de Turk (2016) na sua essência, pois é possível relacionar 

as três funções, já mencionadas, com as três particularidades definidas pelo autor: funcional, estrutural 

e comportamental. O processo de negócio pode ser relacionado com o aspecto funcional, a 

representação digital com o estrutural e o controle do processo de negócio com o comportamental. 

Segundo Turk (2016), a perspectiva funcional descreve como o BIM é essencial para a comunicação e 

é uma fonte de informações compartilhadas e criada pelos envolvidos nos processos da construção. 
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Essas informações, geradas durante o ciclo de vida da construção, podem ser produzidas e armazenadas 

numa base de dados, assim atribuindo ao BIM a finalidade de gerir da informação da construção. 

Já no aspecto estrutural, o BIM é considerado como uma representação estruturada de uma edificação 

com orientação ao objeto. Isso inclui a definição das partes que compõem a edificação e informações 

para além da sua geometria, como o seu comportamento ao funcionar em conjunto. 

Por fim, o aspecto comportamental, no qual o BIM possui o comportamento de um sistema sociotécnico, 

ou seja, é um conjunto de elementos que tem um limite e interage com o ambiente em que está inserido. 

Os elementos que compõem esse conjunto podem estar em interação, inter-relacionados ou 

interdependentes.  

Esse comportamento como sistema sociotécnico pode ocorrer no contexto de um projeto específico ou 

em um contexto industrial e social mais amplo. No primeiro caso, pode impulsionar o desenvolvimento 

tecnológico e levar mudanças no modelo de negócio da construção, como gerenciamento centralizado 

de informações, redução da improvisação e melhor organização dos processos. Já no contexto mais 

amplo, estimula mudanças nos processos legais e de aquisições (Turk, 2016). 

Convém ressaltar que a abordagem do BIM como um sistema sociotécnico também é abordada por 

outros autores em estudos recentes, como Bosch-Sijtsema & Gluch (2019) e Y. Liu et al. (2017). Segundo 

os autores, o BIM é composto tanto por uma dimensão que impacta aspectos técnicos, como outra com 

impacto social, uma vez que sua utilização muda a forma como intervenientes trabalham e como a 

informação é compartilhada.  

Algumas dessas mudanças ocasionadas pela implementação do BIM podem ser observadas através do 

aprimoramento das práticas do setor AEC. A sua utilização também proporciona fluxo de trabalho 

transparente e aberto com desenhos e cálculos integrados às informações do projeto, que disponibilizam 

dados pertinentes para uso durante todo o ciclo de vida do projeto (Gonçalves, 2018). Isso é possível 

pois, quando bem implementado, o BIM facilita a integração da fase de concepção com a construção, 

permitindo melhor análise e controle dos processos do que os as tradicionais metodologias (Sacks et al., 

2018). 

Assim, considerando as definições acima, fica evidente que o BIM não é apenas uma ferramenta de 

desenho do projeto ou um software de visualização do modelo digital, mas é também uma metodologia 

no qual todos os intervenientes podem criar, gerir e compartilhar informações durante todas as fases do 

ciclo de vida da construção, permitindo maior controle e exatidão em projetar, construir e operar edifícios. 
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É uma metodologia colaborativa que engloba pessoas, tecnologias e processos, com diversos impactos 

nas diversas etapas e atividades da gestão dos projetos de Construção. 

2.1.1 Dimensões do BIM 

O BIM possui diversas potencialidades que vão além da descrição geométrica, por isso o espaço 

tridimensional não é suficiente para descrever todas suas funcionalidades. Os softwares BIM permitem 

fazer diversas simulações e verificações, até mesmo mais complexas, com regras que podem ser 

programadas e automatizadas (Costa, 2020). Assim, são definidas diferentes dimensões do BIM, que 

podem ser observadas de forma resumida na Figura 3, para possibilitar a distinção dos diferentes níveis 

de informação nos modelos, englobando as diferentes necessidades da gestão de projeto da construção. 

A primeira dimensão do BIM é a 3D referente ao ambiente da modelagem paramétrica que reúne todos 

os projetos da edificação representados em três dimensões, no qual é possível extrair informações e 

gerar visualizações do modelo tridimensional. Essa dimensão também permite que os membros da 

equipe de projeto acompanhem em tempo real as modificações feitas no modelo, auxiliando a 

colaboração multidisciplinar (Sousa, 2015) 

Figura 3 – Dimensões do BIM, inspirado em Venâncio (2015) 
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Além disso, na dimensão 3D é possível analisar a interferência dos diversos elementos das várias 

disciplinas da construção, funcionalidade denominada de clash detection, que pode ser traduzido para 

detecção de conflitos (Carvalho, 2016). Segundo Sacks et al. (2018), a detecção automática de conflitos 

é uma funcionalidade inovadora e eficiente para resolver uma das fragilidades mais tradicionais da 

construção, os erros de projetos que muitas vezes causam retrabalhos e atrasos do cronograma. Com 

essa funcionalidade é possível identificar objetos que ocupam o mesmo espaço ou que estão muito 

próximos. Essa identificação é importante pois a proximidade desses objetos pode resultar em 

problemas, por exemplo, por questões de acessibilidade, manutenção ou segurança. 

Em seguida, a dimensão 4D está associada à gestão do tempo, mais especificamente, ao planejamento 

do cronograma da obra. Esse cronograma é vinculado aos elementos do modelo, permitindo a 

visualização sequencial da construção. Algumas ferramentas de BIM 4D conseguem fazer detecção de 

conflitos baseado no tempo, onde, diferente da dimensão 3D, que identifica os conflitos de objetos 

estáticos, é possível verificar os conflitos objetos permanentes ou temporários. As ferramentas mais 

avanças conseguem até mesmo prever e verificar o deslocamento de veículos ou minimizar riscos em 

relação a equipamentos, como gruas e guindastes (Sacks et al., 2018). 

As simulações em 4D são principalmente ferramentas de comunicação que, de acordo com Sacks et al. 

(2018), têm como benefícios na gestão de projetos:  

• Facilitar a comunicação do planejamento e cronograma, de forma mais acessível aos diferentes 

intervenientes ao tornar os aspectos temporais e espaciais do planejamento em algo mais visual, 

podendo ser utilizado até mesmo para as pessoas que serão impactadas durante o projeto; 

• Auxiliar na logística e organização do canteiro de obra e até mesmo coordenar alterações que 

sejam necessárias; 

• Visualizar e analisar cronogramas para identificar com maior facilidade se o projeto está dentro 

ou fora do planejado, com o acompanhamento do avanço físico de cada etapa. 

Na dimensão seguinte, os custos do orçamento são associados aos elementos do modelo, possibilitando 

a realização de várias estimativas de orçamento antes de iniciar a construção. Assim, a quinta dimensão 

à é associada a gestão dos custos. As simulações 5D ajudam a identificar problemas orçamentais 

precocemente, oferecem mais informações para a tomada de decisões, além de permitir analisar 

financeiramente adaptações ou alterações atendendo as restrições de custo (Sacks et al., 2018) 

É importante salientar que, para Sacks et al. (2018), os modelos 5D fornecem adequadamente medições 

e quantidades, porém ainda não podem substituir totalmente a estimativa de custos, pois esse processo 
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vai além da obtenção de quantitativos. Desse modo, os autores ressaltam a importância de utilizar o BIM 

5D como uma ferramenta, uma tecnologia que facilite a extração, análise e otimização da gestão dos 

custos. 

A próxima dimensão ocorre com a associação da sustentabilidade com a sexta dimensão. No modelo 

BIM 6D é possível realizar análises diversas, contribuindo para a obtenção de certificados de 

sustentabilidade (Venâncio, 2015).  Além disso, com as simulações 6D, é possível avaliar cenários 

distintos para encontrar a solução mais sustentável, junto a seus impactos técnicos e financeiros 

(Gonçalves, 2018). 

Tendo em vista que o BIM também pode ser aplicado durante a utilização da edificação, a dimensão 7D 

está relacionada à gestão e manutenção da edificação. Segundo Venâncio (2015) esse modelo precisa 

refletir o que foi construído e possuir várias especificações, como dados de fabricantes e fornecedores, 

referências e garantias de equipamentos, planos de manutenção e outros. Nessa dimensão é possível 

extrair e rastrear os dados relevantes dos ativos para auxiliar o gerenciamento de subcontratantes e 

fornecedores, facilitando a manutenção durante todo o ciclo de vida da construção  (Sousa, 2015). 

Além das já mencionadas também existem estudos sobre outras dimensões, até mesmo ao 10D. Uma 

dessas que já tem sido mais abordada nos últimos anos é a oitava dimensão do BIM, que adiciona 

elementos da segurança e da prevenção de acidentes. Nela é possível realizar a previsão de riscos nos 

processos operacionais e construtivos, além de acrescentar indicativos de riscos e de segurança (Darós, 

2019). 

2.1.2 Níveis de maturidade BIM 

Além das diferentes dimensões, outra forma de caracterizar o BIM nas organizações é através do seu 

nível de maturidade. De acordo com Sacks et al. (2018), o nível de maturidade expressa o grau de 

aplicação e sofisticação no uso das tecnologias de informação e o grau de colaboração no projeto. Ainda 

segundo os autores, o BIM transforma progressivamente a indústria da construção para que saia dos 

projetos e processos centrados em papeis para a um fluxo de trabalho integrado e interoperável, no qual 

as tarefas utilizam ao máximo os recursos de computação e meios de comunicação online, para reduzir 

riscos e aprimorar a qualidade das ações e produtos do setor. 

O governo do Reino Unido (British Standards Institution, 2014) possui uma definição de quatro níveis de 

maturidade BIM que tem sido amplamente utilizado por vários autores. Essas definições podem ser 

observadas de forma resumida na Figura 4. 
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Inicialmente, no nível 0 não ocorre a colaboração e as informações são distribuídas de forma mais 

tradicional com projetos em papéis ou em documentos digitais, que englobam apenas as informações 

básicas dos ativos (Sacks et al., 2018). Nesse nível, podem ser utilizados softwares CAD, para a 

realização dos documentos, sem a utilização de sistemas de informação (M. Pereira, 2016). 

O nível 1 de maturidade possui uma utilização mista de CAD no 2D, para elaboração de documentos, e 

no 3D, para trabalho conceitual, com o compartilhamento dos arquivos em Common Data Environment 

(Ambiente Comum de Dados) que são plataformas eletrônicas. É necessário destacar que, nesse 

momento, os arquivos compartilhados entre os membros da equipe de projeto ainda não é um modelo 

digital (Sacks et al., 2018). Além disso, segundo M. Pereira (2016)  é importante que a troca de dados 

seja gerida por normalizações que auxiliem o processo colaborativo. Assim, em resumo, esse nível é a 

metodologia mais tradicional com utilização mista de CAD 2D e 3D, com o compartilhamento dos 

arquivos em plataformas eletrônicas comum aos intervenientes 

Em seguida, o nível 2 se distingue, principalmente, pela substituição do software CAD por BIM, no qual 

cada especialidade ainda utiliza seu próprio modelo 3D parcialmente integrado aos demais. A 

colaboração ocorre com a utilização de um formato de arquivo comum que pode ser combinado em um 

modelo único para realizar verificações e análises (Sacks et al., 2018). Em outras palavras, esse nível 

utiliza a dimensão 3D em um ambiente colaborativo, com modelos de cada especialidade parcialmente 

integrado aos demais, que permite realizar verificações e análises 

Por fim, no nível 3 de maturidade é alcançada a colaboração plena, no qual todas as especialidades 

utilizam um modelo de projeto único e compartilhado que fica em um repositório centralizado na nuvem, 

conhecido como “Open BIM”. Nesse tipo de plataforma, todos os intervenientes podem acessar e 

modificar o mesmo modelo através de serviços integrados de partilha através da internet, tornando o 

Figura 4 – Níveis de Maturidade BIM, adaptado de British Standards Institution (2014) 
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fluxo de trabalho mais integrado e interoperável, além de diminuir o risco de informações conflitantes 

(Sacks et al., 2018).  

2.2 Gestão de projetos da construção com o BIM 

A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas de forma 

integrada para obter o produto final desejado em um projeto, visando a coordenação eficaz e eficiente 

de recursos e esforços necessários (PMI, 2017). Tendo em vista isso, Carvalho (2016) afirma que uma 

boa gestão de projetos, diminui riscos, otimiza os recursos, minimiza perda e retrabalhos, além de tornar 

o orçamento mais próximo do custo real.  

A aplicação da gestão de projeto no setor da construção, apoiado por um sistema de gerenciamento, 

pode contribuir para solucionar os problemas de deficiência de produtividade (Freitas et al., 2018) e falta 

de colaboração eficiente nas equipes desse setor (Oraee et al., 2019). Sendo, o último, o responsável 

por más interpretações de dados, problemas de comunicação e, consequentemente, maior retrabalho. 

Por esse motivo, o BIM tem se apresentado como uma solução inovadora e adequada para esses 

problemas ao transformar os processos de trabalho gestão e fornecendo apoio para a colaboração nos 

projetos. 

De acordo com o PMI (2017), o BIM está associada às tecnologias que afetam o sucesso dos projetos 

do setor AEC. Na Extensão da Construção do PMBOK, a relação entre o BIM  e a gestão de projetos é 

aprofundada, ao reconhecer que sua utilização pode contribuir na  integração das fases da construção e 

com todos as partes interessadas, melhorar a compreensão do projeto e facilitar a comunicação, 

coordenação e colaboração do projeto (PMI, 2016). 

Particularmente, a colaboração é essencial em qualquer tipo de projeto porque, na maioria das vezes, 

as diversas partes interessadas são provenientes de várias áreas de especialização e possuem 

experiências, expectativas e restrições diferentes. No caso específico do setor AEC, a gestão da 

construção tem sido confrontada com desafios devido à crescente complexidade das interações entre 

diferentes e números participantes, como o proprietário, o arquiteto, o empreiteiro geral, o gerente de 

projeto, o engenheiro civil, o estrutural, o elétrico e o hidráulico, subcontratados, fornecedores e outros 

(Y. Liu et al., 2017). 

Segundo Turk (2016), essa fragmentação é frequentemente citada como um dos problemas comuns do 

setor da Construção, sendo diferente da indústria manufatureira que não observa essa mesma 

dificuldade, pois possui cadeias de fornecimento e entrega bem projetadas e estáveis. Nesse cenário, 
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existe uma falsa esperança de que as tecnologias da informação, como a presente na metodologia BIM, 

serão a solução para integrar mais a indústria. No entanto, o autor (Turk, 2016) observou que essas 

tecnologias tanto facilitaram como aumentaram a especialização, permitindo a agregação de diferentes 

conhecimentos aos processos e resultando em maior qualidade e mais eficiência. 

Mediante disso, Turk (2016) reconhece que o BIM atua com um duplo objetivo de permitir mais 

especializações e simultaneamente manter as informações agregadas para contribuir de forma eficiente 

ao projeto. Diante disso, é perceptível a habilidade do BIM para continuar essa tendência das tecnologias 

da informação de permitir o aumento das especializações e divisão do trabalho, possibilitando a 

colaboração de um maior número de profissionais mais especializados. Também é observado que o BIM 

funciona como elemento central que força a integração de todas as informações, evidenciado esse seu 

segundo significado. 

Para que a metodologia BIM atinja seu objetivo, de integração com mais especializações, é necessário 

que seja utilizada por toda a equipe de projeto, integrandos todas as informações do ciclo de vida do 

projeto em um modelo único, que auxilie as decisões do projeto (Olugboyega, 2018). Nesse mesmo 

sentido, Oraee et al. (2019) defende que, para o sucesso do BIM,  é essencial que os integrantes da 

equipe de projeto trabalhem colaborativamente e compartilhem abertamente informações do projeto com 

todas as disciplinas e organizações envolvidas. Evidenciando, assim, a importância das partes 

interessadas no processo de utilização do BIM. 

Apesar da importância das pessoas na metodologia BIM, o seu sucesso depende do êxito da execução, 

relação e dedicação de três componentes: pessoas, processos e tecnologia. Normalmente as 

organizações dão mais ênfase às tecnologias, porém é necessário considerar também os outros dois  (Y. 

Liu et al., 2017). Por esse motivo, é importante analisar o impacto da tecnologia nas pessoas e nos 

processos da gestão de projeto.   

2.2.1 Relação do BIM com a gestão de projetos da construção 

Como apresentado anteriormente, o BIM tem sido considerado como uma solução inovadora e adequada 

à gestão de projetos da construção. Por isso, no intuito de melhor entender essa adequação, é 

interessante analisar a relação existente entre essa metodologia e a gestão de projetos, principalmente 

no tocante aos conhecimentos do PMBOK, que pode ser observado na Tabela 1. De acordo com o PMI 

(2017), os projetos são compostos por elementos chaves que, ao serem efetivamente geridos, resultam 

em uma conclusão bem-sucedida dos projetos.  
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Segundo o PMBOK (PMI, 2017), existem dez áreas de conhecimentos que são separadas de acordo com 

suas perspectivas na gestão de projeto. A primeira delas é a gestão da integração, que é responsável 

pelos processos que unificam e coordenam os demais processos das outras áreas, mantendo-os em 

sincronia.  

Essa área possui uma relação direta com a metodologia BIM, sendo até mesmo reconhecida pelo próprio 

PMI (2016) na Extensão da Construção do PMBOK, como um dos sistemas que pode melhorar a 

habilidade da equipe de projeto, em questões como a colaboração e a resolução de problemas. A 

integração é uma característica fundamental do BIM, pois essa metodologia integra documentos, planos 

e esforços das partes interessadas no projeto (Rokooei, 2015) 

A área de conhecimento da gestão do âmbito é composta por processos que garantem a definição de 

todos os trabalhos necessários a serem realizados para entregar o produto com sucesso, além de incluir 

os critérios para determinar se o projeto foi finalizado (PMI, 2017). Com essa perspectiva, as 

visualizações 3D do BIM permitem melhor compreensão do escopo para as diferentes partes 

interessadas, além de auxiliar a controlar e monitorar essa área (Dornelas, 2013). O modelo BIM também 

possui diversas informações parametrizadas que podem corresponder às especificações do projeto ou 

aos critérios de aceitação. 

Tabela 1 – Relação do BIM com as áreas da gestão de projeto do PMBOK 
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Em seguida, a gestão do cronograma inclui processos que irão planejar e garantir que as atividades 

ocorram de acordo com o cronograma, para que a conclusão do projeto ocorra dentro do prazo (PMI, 

2017). Como já abordado anteriormente, essa área está fortemente vinculada ao BIM 4D, pois essa 

dimensão auxilia o planejamento e controle do cronograma, tal como a gestão do custo, com o BIM 5D. 

Segundo o PMI (2017), a área da gestão do custo engloba os processos para assegurar que o projeto 

terá todos os recursos financeiros necessários para a conclusão do projeto e garantindo que será 

finalizado de acordo com orçamento. A adoção do BIM 5D tem sido ampliada para a obtenção de 

quantitativos, a realização de estimativas de custos e a definição de orçamento, de acordo com a 

Extensão da Construção do PMBOK (PMI, 2016). 

A gestão da qualidade é a área de conhecimento que garante que o projeto e o produto satisfaçam os 

objetivos as quais foram realizados, ao mesmo tempo que incorpora as políticas de qualidade da 

organização e inclui as expectativas das partes interessadas (PMI, 2017). Nessa área, um dos principais 

contributos do BIM é a sua capacidade de detecção de conflitos, ao compatibilizar as especialidades de 

projeto evitando erros de forma antecipada, e as diferentes simulações, que facilitam experimentar 

soluções alternativas para satisfazer as expectativas do cliente (Dornelas, 2013). 

A sexta área, a gestão dos recursos, inclui processos para identificar, organizar, capacitar e gerir a equipe 

de projeto assegurando que os recursos certos estão disponíveis no tempo e lugar correto para concluir 

o projeto com sucesso (PMI, 2017). A metodologia BIM pode auxiliar em processos, como a estimativa 

dos recursos das atividades e no controle dos recursos, ao fornecer quantitativos automaticamente e 

permitir ter acesso a quais recursos já foram utilizados e quais ainda são necessários à medida que o 

modelo BIM é atualizado. 

Outra área de conhecimento fundamental é a gestão da comunicação que se certifica de que todas as 

informações estão sendo trocadas de maneira efetiva e apropriada, para atender as necessidades tanto 

do projeto como das partes interessadas (PMI, 2017). Essa área tem um vínculo grande com a 

metodologia BIM, pois uma das suas principais características é facilitar a comunicação efetiva entre 

todas as partes (Rokooei, 2015). Para isso, é importante que essa metodologia seja incorporada logo no 

início do projeto.  

Em seguida, a gestão de riscos que engloba processos os processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento das respostas e monitoramento dos riscos. Assim, tem com o objetivo aumentar 

a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos (PMI, 2017). As ferramentas da metodologia BIM têm demonstrado serem eficientes, 
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principalmente, na etapa de planejamento dessa área, devido a sua capacidade de prever problemas 

com as simulações do modelo e detecção automática de conflitos, possibilitando identificar os riscos 

com mais precisão (Dornelas, 2013). 

A gestão de aquisições é a área de conhecimento que inclui os processos para comprar ou adquirir 

produtos ou serviços necessários fora da equipe do projeto (PMI, 2017). O BIM possui grande potencial 

para auxiliar as aquisições, com elaboração dos quantitativos automáticos e também pela facilidade das 

alterações do modelo serem refletidas nas informações necessárias para as aquisições (Rokooei, 2015).  

Por último, a gestão das partes interessadas é responsável por processos relacionados a identificação 

das pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactados pelo projeto, análise das 

expectativas dos intervenientes e seus impactos no projeto e o desenvolvimento de estratégias para 

manter, de forma efetiva, o seu engajamento com o projeto (PMI, 2017). A metodologia BIM proporciona 

a oportunidade para as partes interessadas interagirem com o modelo, melhorando a sua compreensão 

sobre a construção e o seu impacto ou em relação as alterações do projeto. Essa interação pode 

aumentar a confiança e controlar as expectativas em relação aos resultados do projeto. 

Na Extensão da Construção do PMBOK, são incluídas mais duas áreas de conhecimento, que podem ser 

observadas na Tabela 2: gestão ambiental e da integridade, saúde, segurança e proteção do projeto e a 

gestão financeira. Sendo esse último responsável pelo financiamento da construção, desde a obtenção 

e gerenciamento dos recursos para o financiamento (PMI, 2016). 

Apesar de parecer semelhante a gestão dos custos, a gestão financeira está mais relacionada ao 

faturamento e monitoramento do fluxo de caixa, do que com os custos diários. É uma área mais próxima 

à alta administração, pois se preocupa com gestão eficiente e eficaz dos recursos financeiros para atingir 

os objetivos organizacionais (PMI, 2016). A metodologia BIM consegue auxiliar com os dados de entradas 

para os processos dessa área. 

A área da gestão ambiental e da integridade, saúde, segurança e proteção do projeto é um elemento 

importante nos projetos da construção, pois está relacionada as questões ambientais, bem como a 

segurança e higiene do trabalho. Essa área engloba atividades que visa a integridade da saúde física e 

Tabela 2 – Relação do BIM com as duas áreas da Extensão da Construção do PMBOK 



 

 21 

bem-estar mental dos profissionais, questões de segurança para reduzir os acidentes de trabalho, a 

proteção e o controle de acesso do canteiro de obra. Além de incluir atividades para entender, analisar 

e coordenar os fatores ambientais específicos de cada localidade e os impactos da construção (PMI, 

2016). 

Segundo a Extensão da Construção do PMBOK, é importante que essa área esteja associada a gestão 

de risco, pois os diferentes elementos que a compõem podem causar impactos de custo e tempo no 

projeto (PMI, 2016). Dessa forma, assim como mencionado na gestão dos riscos, o BIM pode auxiliar a 

identificar dos riscos de segurança e de proteção do canteiro.  

Além disso, essa área da gestão de projetos está fortemente relacionada a duas dimensões do BIM. As 

questões ambientas com a dimensão 6D do BIM, que pode contribuir com análises de sustentabilidade, 

como de eficiência energética, consumo de energia e pegada de carbono. Bem como a dimensão 8D 

com a segurança e proteção do canteiro. 

Além dessa análise, através das áreas de conhecimento, é interessante observar como o BIM também 

se relaciona à gestão de projeto como um todo, com as áreas de forma integrada. Desde a fase de início 

do projeto é importante utilização da metodologia BIM, para já começar a coletar as informações iniciais, 

identificar as partes interessadas e até mesmo seu nível de conhecimento em relação a metodologia. 

No planejamento do projeto, a metodologia BIM pode aperfeiçoar diversos processos e contribuir 

significativamente na realização das atividades. Com a utilização da metodologia desde o início do 

projeto, é possível incorporar de forma antecipada informações em relação ao escopo, tempo, custo e 

recursos para gerar o modelo, o cronograma, estimativa de custos, realizar análises e simulações 

(Dornelas, 2013). Assim, essa incorporação de informações antecipadamente, facilita o planejamento 

de todas as áreas de conhecimento de forma mais integrada. 

Durante a fase de execução do projeto, a metodologia BIM permite utilizar a mesma base de dados com 

acesso a todas as equipes, tornando a comunicação mais efetiva e reforçando a colaboração. Esse 

ambiente colaborativo possibilita uma intensa troca de informações, auxiliando processos, como, a 

gestão dos recursos, a condução das aquisições e o gerenciamento da qualidade e da comunicação 

(Dornelas, 2013).  

Com a utilização da metodologia BIM, também é possível realizar o monitoramento e controle do projeto 

de maneira mais integrada com maior eficiência e segurança. Assim, quando for necessário realizar 

mudanças no projeto, de acordo com os procedimentos estabelecidos no planejamento, o gestor de 

projeto consegue analisá-las no modelo BIM, junto a seus impactos no projeto como um todo. Além 
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disso, com a aprovação da mudança, o BIM realiza atualização automática de documentos e desenhos 

(Dornelas, 2013). 

Por fim, durante a fase do encerramento, a metodologia BIM permite concentrar todas as informações 

das diferentes disciplinas de projeto no modelo virtual, que pode servir como dado de entrada a uma 

nova fase do ciclo de vida da edificação, até mesmo na sua operação e manutenção com o BIM 7D 

(Dornelas, 2013). O PMI (2016) até mesmo faz uma observação sobre a facilidade de reunir e atualizar 

os desenhos e documentos As Built com a utilização do BIM, em comparação aos métodos tradicionais. 

Assim, é possível observar a correlação da metodologia BIM com a gestão de projetos, seja com as áreas 

de conhecimento do PMBOK ou com as várias etapas do projeto. Alguns dos pontos analisados são até 

mesmo reconhecidas pelo PMI, reforçando a relevância dessa relação. Além disso, a utilização dessa 

metodologia tem potencial para reforçar a integração e aumentar a eficiência na gestão de projeto da 

construção. 

2.2.2 Impactos do BIM na gestão de projetos       

A implementação e utilização do BIM causa impactos nos processos de gestão de projeto, por isso é 

considerada por vários autores (Elmualim & Gilder, 2014; Sacks et al., 2018) como uma mudança de 

paradigma no setor da construção que afeta todo o ciclo de vida da edificação, desde a forma de projetar, 

a gestão da obra e até mesmo a gestão da manutenção do edifício. Sendo, ainda, considerada como 

uma solução organizacional que aumenta a colaboração, no intuito de melhorar a produtividade e a 

qualidade dos projetos (Turk, 2016). No entanto, segundo Sacks et al. (2018), essa metodologia não 

deve ser considerado um novo paradigma apenas para esse setor, mas também para a sociedade, pois 

as edificações são melhores construídas possibilitando melhorar a eficiência durante a sua utilização. 

que, ao implementar essa metodologia, permite antecipar o processo de tomada de decisões ao 

aumentar o volume de informações durante as fases iniciais. Conforme pode ser observada na Figura 5 

da curva de esforço de Patrick MacLeamy (HOK Network, 2010), o processo tradicional concentra o 

maior esforço durante o projeto executivo, quando alterações passam a ser mais difíceis de serem 

realizadas e seus custos aumentam (Gonçalves, 2018).  
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Assim como a mudança do fluxo de trabalho, os demais impactos da adoção do BIM também alcançam 

todo o ciclo de vida da construção. Por isso, segundo Eastman et al. (2011a citado em Royal Institution 

of Chartered Surveyors, 2017), o BIM é uma tendência da construção, que em conjunto com outras, 

está mudando a cadeia de valor do setor da Construção, através de:  

• Remodelação das funções e responsabilidades dos intervenientes em toda a indústria, tornando-

os mais eficazes, sejam pessoas ou empresas; 

• Impacto na visão das principais partes interessadas em relação ao projeto e seu ciclo de vida; 

• Aperfeiçoamento dos sistemas operacionais do setor da construção; e 

• Impacto na maneira como o projeto é entregue. 

A introdução e implementação do BIM na gestão de projeto é um fator determinante para a mudança da 

forma de trabalho. Essa metodologia evidencia a necessidade de remodelação das funções e 

responsabilidades dos envolvidos nesse processo, seja com a criação de novos cargos ou atualizações 

dos existentes (Bosch-Sijtsema & Gluch, 2019). Como exemplo das novos funções existem o Modelador 

de BIM, o Agente BIM, o Gestor de BIM e o Coordenador de BIM. 

O primeiro, o modelador BIM, é responsável pelo modelo em si, seja para desenhar, fazer alterações ou 

adicionar informações. É necessário destacar que normalmente as decisões ou a concepção do desenho 

da edificação é de responsabilidade de outros participantes, o modelador BIM segue ordens para 

desenhar e fazer ajustes. Esse é um papel que possui diversas limitações, pois o profissional deve ser 

especialista em modelagem BIM, mas não necessariamente conhecer sobre construção (Y. Liu et al., 

2017). 

Figura 5 – Curva de esforço de Macleamy adaptado de HOK Network (2010) 
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Já o agente do BIM é responsável por promover o uso do BIM, apoiando os demais colaboradores na 

utilização dessa tecnologia ou auxiliando projetos pilotos para demostrar as possibilidades com essa nova 

metodologia de gestão de projeto. Além disso, fornece treinamentos e auxilia na atualização dos 

processos e das responsabilidades dos membros da equipe. Esse é um papel que, em alguns casos, se 

sobrepõe a algumas das responsabilidades do gestor de projeto. No entanto, também pode desaparecer 

quando o gestor adquirir mais conhecimento BIM e assumir essa função de promover o BIM (Bosch-

Sijtsema & Gluch, 2019). 

No caso do Gestor de BIM, ele define a estratégia e os protocolos para a utilização da metodologia BIM 

no projeto acompanha o modelo para garantir entrega bem-sucedida do projeto, de forma a atender os 

requisitos contratuais e ter controle da qualidade (Sacks et al., 2018). Além disso, é quem estabelece os 

papeis e responsabilidades dentro do modelo BIM (M. Pereira, 2016). Como essas atribuições são 

similares ao gestor de projeto, é possível que ele assuma essa função após ser treinado na metodologia 

(Oraee et al., 2019). 

Por fim, o coordenador de BIM apoia o gestor de projeto e todo o resto da equipe com o modelo virtual, 

sendo responsável por aspectos mais técnicos e até mesmo em melhorar a troca de informações e a 

comunicação no projeto. Essas novas funções podem ser exercidas por colaboradores já existentes nas 

organizações ou por novas contratações. Independente de qual for escolhida, essas mudanças na forma 

de trabalho devem ser acompanhadas de modificações de funções e treinamentos para atingir o nível de 

conhecimento desejado (Y. Liu et al., 2017). 

A gestão de projeto com o BIM impacta a visão das principais partes interessadas em relação ao projeto 

e seu ciclo de vida, pois sua utilização vai desde o projeto conceitual, ao detalhamento de projeto, a 

diferentes análises, a criação de documentações, a logística da construção, operação e manutenção, e 

até mesmo em demolições. Esse impacto ocorre devido a criação de uma base de dados consistente 

para o modelo BIM, no qual se tem acesso ao projeto atualizado em qualquer momento (Carvalho, 2016). 

Outra alteração promovida pela metodologia BIM é o aperfeiçoamento dos sistemas operacionais do 

setor da construção, por impulsionar outras oportunidades tecnológicas e mudanças nos modelos de 

negócios e processos organizacionais. Assim, o BIM incentiva o gerenciamento centralizado de 

informações, redução de improvisações e aperfeiçoamento da organização dos processos (Turk, 2016). 

O gerenciamento centralizado de informações, com a metodologia BIM, melhora significativamente a 

forma de troca de informações. Na abordagem tradicional são utilizados arquivos isolados, como 

projetos, relatórios de trabalho, atas de reuniões e etc., que podem ocasionar falta de coordenação, 
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especialmente das diferentes disciplinas que possuem diferentes prioridades (Y. Liu et al., 2017). Com 

o BIM, são utilizadas ferramentas colaborativas, no qual as informações passam a estar integradas ao 

modelo de forma organizada e de fácil acesso a todos. 

Assim, com a maior participação e envolvimento das partes interessadas, o projeto se torna mais 

completo e menos suscetível a erros. A diminuição dos erros também diminui a quantidade retrabalhos 

ou mudanças nos desenhos de projeto e podendo até mesmo reduzir o custo da construção. Ao mesmo 

tempo, a utilização do BIM aumenta a qualidade do produto e a satisfação dos clientes, esse último 

relacionado a melhor comunicação, que permite o cliente entender melhor o projeto que será entregue 

no final da construção (Carvalho, 2016).  

Com todas essas mudanças nos processos de projetos devido à implementação do BIM, a maneira como 

o projeto é entregue também tem se transformado como, por exemplo, o IPD (Integrated Project Delivery 

ou Entrega Integrada de Projeto).  O IPD é uma nova abordagem na entrega de projeto que tem o intuito 

de otimizar o processo colaborativo da metodologia BIM e maximizar sua eficiência. No entanto, é 

importante destacar que ocorre em um nível de maturidade avançada (Venâncio, 2015). 

Essa nova abordagem vem crescendo e se distingue das tradicionais, pois integra os participantes em 

um processo de projeto que combina os seus conhecimentos e habilidades para otimizar todas as fases 

da construção, incluindo o planejamento do projeto, a concepção da edificação, a execução da 

construção e, até mesmo, a redução de resíduos. Essa integração dos participantes significa que a equipe 

de projeto não é subdividida por interesses econômicos ou responsabilidade contratual, mas sim é 

composta uma série de intervenientes chaves com responsabilidades mútuas que cooperarem para 

atingir o objetivo do dono do projeto e potencializar a eficiência das fases do projeto (PMI, 2016). 

Sacks et al. (2018) afirmam que o ponto chave do IPD é que a equipe de projeto trabalhe em equipe 

utilizando as melhores ferramentas colaborativas a sua disposição para garantir que o projeto atenderá 

aos requisitos do proprietário com tempo e custo significativamente reduzidos. Assim, a utilização da 

metodologia BIM permite uma abordagem mais coesa e efetiva, ao unificar todas as informações no 

modelo integrado (Rokooei, 2015). 

A utilização da metodologia BIM unida ao IPD representa uma ruptura ainda maior com os processos 

tradicionais de projetos da construção. Por isso, é necessário também que ocorram mudanças nos 

processos legais. Por exemplo, para o IPD é necessário um contrato único multipartidário assinado pelas 

partes interessadas, como proprietário, arquiteto, construtor e outros que sejam importantes no projeto, 
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no qual os riscos e compensações não são atribuídos a uma parte individual, mas à equipe como um 

todo, com base no desempenho geral do projeto (PMI, 2016). 

Segundo Turk (2016), o BIM encoraja mudanças nos processos legais e de aquisições, e, 

consequentemente, está reestruturando o setor AEC. No estudo realizado por Y. Liu et al. (2017) foi 

observado que os tradicionais processos contratuais da construção, como Design-Bid-Build, são 

inadequados para realização de projetos com utilização do BIM. Nesse modelo tradicional o dono do 

projeto primeiro contrata uma empresa ou arquiteto para a concepção da edificação, em seguida, com 

a documentação, finalizada procura propostas competitivas e, por fim, contrata uma empresa ou 

empreito para a construção (PMI, 2016). 

Ainda conforme o estudo de Y. Liu et al (2017), é preciso que as relações entre os participantes 

envolvidos sejam mais de parceria, por isso os métodos colaborativos são mais adequados para os 

projetos da construção baseados no BIM, como IPD e Design-Build. O último é um modelo emergente 

no qual o dono utiliza um contrato único e a equipe contratada é responsável pelo projeto desde a 

concepção até a entrega da edificação construída (PMI, 2016). Essa integração vertical permite que os 

benefícios do BIM na fase de construção sejam recolhidos, até mesmo pela mesma equipe que faz um 

esforço maior ao utilizar o BIM na fase de projeto (Turk, 2016). 

Assim, é possível perceber como a metodologia BIM tem transformado a indústria da construção e todo 

o ciclo de vida das edificações. O setor AEC, que ainda é muito lembrado pela sua fragmentação e 

metodologias tradicionais, com a utilização do BIM pode melhorar as práticas de gestão de projeto, além 

de reforçar o trabalho colaborativo, essencial para o sucesso dos projetos. 

2.3 Implementação do BIM no mundo 

O BIM é uma metodologia que já vem sendo desenvolvida há algumas décadas, por isso o nível de 

implementação é variado em diferentes países. Alguns, por exemplo já obrigam a utilização do BIM em 

projetos públicos. Essa situação só foi alcançada através de estratégias a longo prazo, com roadmaps e 

guias para a indústria da construção que eram atualizados a cada fase (Sacks et al., 2018).  

De acordo com o relatório realizado por McGraw Hill Construction (2014), o crescimento do BIM tem 

sido impulsionado por grandes proprietários, tanto privados como governamentais, que desejam se 

beneficiar de projetos com entregas mais rápidas, mais seguras, com qualidade e custo mais confiável. 

Dessa forma, essas experiências demonstram que é possível determinar metas e capacitar os 

intervenientes da construção para alavancar o BIM (McGraw Hill Construction, 2014).  
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Nesse mesmo sentido, Chan et al. (2019) reconhece que nesses países o papel do governo foi essencial 

para o sucesso da adoção do BIM, enquanto outros possuem mais dificuldade pela falta de normas ou 

padrões BIM, que determinem como será o processo de adoção do BIM na construção. É observada a 

importância de conhecer o que foi feito nesses países para analisar as medidas que estão sendo adotadas 

em Portugal. 

 

2.3.1 Implementação do BIM a nível internacional 

Uma das regiões do mundo mais importantes para o BIM é a América do Norte, devido ao rápido 

crescimento da implementação dessa metodologia. Conforme apresentado no relatório do McGraw Hill 

Construction (2014), a adoção do BIM nessa região cresceu de 28% em 2007 para 71% em 2012. Um 

ponto que também merece ser salientado nesse relatório é que os empreiteiros têm se destacado como 

principais utilizadores, com altos níveis de experiência e engajamento em comparação a outras locais do 

mundo, demonstrando a importância desse interveniente. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) um dos primeiros roadmaps por uma organização pública 

americana foi realizado pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA em 2006 (Sacks et al., 2018). 

Em 2012, esse plano foi revisado no intuito de atualizar metas, como alcançar a plena capacidade 

operacional do BIM até 2020, e incluir setores que não haviam sido englobados, como os projetos de 

infraestrutura de obras civis. Além disso, foram definidos cinco objetivos para utilização do BIM (Figura 

6) relacionados entre si: educar, integrar, colaborar, automatizar e inovar (US Army Corps of Engineers, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ciclo de vida da implementação BIM, adaptado de US Army Corps of Engineers (2012) 
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Outro país importante nesse contexto é Singapura, por ser um dos países pioneiros nas estratégias de 

adoção e desenvolvimento do BIM, com a implementação do primeiro sistema de licenciamento rápido 

de edifícios baseado em BIM em 2008. Esse sistema simplifica o processo tradicional, ao exigir apenas 

o envio do modelo com todas as informações atendendo aos requisitos das agências reguladoras. 

Inicialmente, o sistema só aceitava os projetos arquitetônicos, porém em 2011 já englobava os projetos 

estruturais e de instalações hidráulicas, elétricas e ar condicionado (McGraw Hill Construction, 2014). 

Segundo Sacks (2018), desde 2015 essas submissões eletrônicas passaram a ser necessárias para 

todos novos projetos com mais de 5.000 m². 

Ainda no continente asiático, outro país que tem se destacado com o BIM é a China, devido ao 

crescimento acelerado da adoção do BIM. Esse processo teve início o ano de 2011 com a inclusão da 

sugestão de adoção do BIM no Plano de 5 anos do Ministry of Housing and Urban- Rural Development. 

Apenas na versão seguinte desse plano, para o período entre os anos de 2016 e 2020, é que foram 

incluídas várias políticas relacionadas à obrigatoriedade da implementação do BIM, além de diretrizes e 

orientações para a indústria da construção (Cicco, 2018). Dessa forma, segundo Sacks et al. (2018), até 

o final de 2020, 90% dos novos projetos da construção chinesa serão obrigados a usar o BIM. 

Um ponto interessante sobre a implementação do BIM na China é que o país tem observado o que está 

sendo feito em países que estão em níveis mais avançados de implementação, por exemplo, como o 

caso do Reino Unido. Os chineses tem interesse em aprender com a experiência inglesa e adaptar 

processos ou treinamentos para o contexto chines (Cicco, 2018).  

Por fim, devido à proximidade histórica e cultural, é interessante analisar também o caso do Brasil. A 

adoção da metodologia BIM tem seguido a tendência mundial e, apesar dos desafios, existem diversas 

iniciativas e discussões para  tratar a implementação na Construção brasileira (Freitas et al., 2018). No 

Brasil, já existem publicações de normas e guias com o objetivo de padronizar, regularizar, difundir e 

orientar sobre os conceitos associados a essa metodologia (Gonçalves, 2018). 

O Governo Federal brasileiro tem procurado promover a modernização e a transformação digital do setor 

da construção desde 2017, quando foi estabelecido o Comitê Estratégico de Implementação do BIM 

(Decreto de 5 de Junho de 2017, 2017). Apenas no ano seguinte foi publicada a Estratégia Nacional de 

Disseminação do Building Information Modelling no Brasil (Estratégia BIM BR), para promover um 

ambiente adequado ao BIM e a sua difusão no país (Decreto No 9.377, 2018). 

A estratégia BIM BR foi organizada em três fases, conforme ilustra a Figura 7, possibilitando as 

organizações desenvolverem sua maturidade BIM gradualmente, até englobar todos os processos. A 
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primeira fase começará em 2021, com a exigência do BIM para todos os projetos de construções novas, 

ampliações ou reabilitações de obras públicas.  

Em 2024, será iniciada a fase seguinte no qual será necessário a utilização do BIM na execução de obras 

públicas de projetos de arquitetura e de engenharia. Por fim, a última fase irá ocorrer a partir de 2028 

para incluir a utilização do BIM nos serviços de gerenciamento e manutenção dos empreendimentos 

após sua construção, cujos projetos e obras tenham sido executados com aplicação do BIM (Ministério 

da Indústria Comércio Exterior e Serviços, 2018).  

2.3.2 Implementação do BIM na Europa 

A relevância da implementação da metodologia BIM também tem transformado o setor da construção 

da Europa. Um dos primeiros países europeus a iniciar a implementação dessa metodologia foi a 

Finlândia em 2001, com projetos pilotos da agência governamental Senate Properties, que também foi 

responsável pela primeira norma BIM no país (Venâncio, 2015). Em 2007, essa agência passou a exigir 

que todos os seus projetos públicos utilizassem o BIM e, em 2012, publicou a norma Common BIM 

Requirements como guia para os projeto da construção com BIM  (Sacks et al., 2018). Segundo 

Gonçalves (2018), apenas em 2014, o governo finlandês passou a exigir a utilização dessa metodologia 

nos grandes projetos de infraestrutura. 

Apesar do pioneirismo da Finlândia, o Reino Unido foi o país que de fato impulsionou a implementação 

do BIM no setor da construção europeia. O processo de mudança foi iniciado com uma estratégia do 

órgão governamental de aquisição de edifícios públicos, no qual a implementação do BIM se tornou 

obrigatória em todos os projetos. Essa estratégia tinha como principal objetivo reduzir em 20% o custo 

dos projetos e a emissão de carbono das construções. Além da criação de um grupo de apoio as 

organizações em transição para adotar a metodologia BIM, conhecido como BIM Task Group (McGraw 

Hill Construction, 2014).  

Figura 7 – Escalonamento da Estratégia BIM BR no Brasil, inspirado em Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços (2018) 
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Em parceria com o governo, o BIM Task Group inicialmente definiu um plano de cinco anos para que as 

organizações alcançassem o nível 2 de maturidade BIM até 2016. Ao alcançar esse objetivo, o governo 

definiu novas metas para, até 2020, alcançar o terceiro nível de maturidade e para integrar essa 

metodologia com a internet das coisas, a economia digital e as cidades inteligentes. Assim, foi 

desenvolvida a estratégia Digital Built Britain, no intuito de diminuir os custos e emissões de carbono em 

todo o ciclo de vida das edificações, ao mesmo tempo melhorar a produtividade e eficiência das 

construções, através do uso de BIM e outras tecnologias (HM Government, 2015).  

Essa estratégia inglesa também tem o propósito de garantir que o país continue na vanguarda 

internacional da metodologia BIM, alcançada desde os seus primeiros esforços de implementar da 

metodologia BIM em todos os projetos públicos. As iniciativas inglesas impulsionaram e influenciaram 

mudanças em vários países, principalmente, europeus (Costa, 2020).  

Um do país impulsionado pelos ingleses que pode ser destacado é a França, pois em 2014 realizou um 

investimento inicial de 20 milhões de euros para implementação do BIM, além da criação de um grupo 

para o desenvolvimento de um plano governamental para a digitalização da construção (Hore et al., 

2017). Esse plano de transição para a digitalização da construção identificou a importância das normas 

e que elas deveriam estar em harmonia com os processos já existentes na indústria da construção 

francesa. Principalmente, com os processos das pequenas e médias empresas, que muitas vezes não 

possuem os recursos necessários para a mudança dos processos (Costa, 2018).  

Já a Alemanha iniciou o processo de adoção da metodologia BIM em 2015 com um plano que tinha 

como principal objetivo melhorar o valor dos projetos do setor público, que ficavam acima do orçamento  

(Hore et al., 2017). Foi organizado um plano estratégico em fases, para que a transição seja gradual, e 

tem como meta final a utilização dessa metodologia em todos os novos projetos da indústria da 

construção, infraestruturas e transportes a partir do final do ano de 2020. Esse plano foi estruturado em 

quatro dimensões (pessoas, processos, dados/informações e políticas), que representam os principais 

fatores a serem considerados na implementação do BIM (Costa, 2018). 

Na Espanha, em 2015, o Ministério do Desenvolvimento anunciou a obrigatoriedade da utilização do BIM 

nos projetos públicos da construção a partir de dezembro de 2018 e nos projetos de infraestrutura em 

julho de 2019 (Sacks et al., 2018). Para auxiliar esse processo de mudança foi criada a iniciativa EsBIM, 

com o apoio do Ministério das Obras Públicas e envolvendo a participação de empresas e profissionais 

de diferentes áreas da indústria construção espanhola. Essa iniciativa foi organizada em cinco áreas de 

desenvolvimento, sendo elas: estratégia, pessoas, tecnologia, processos e internacional (Costa, 2018). 
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A crescente mobilização dos países europeus, para a implementação do BIM, estimulou a organização 

de um comitê técnico especializado em BIM por parte da União Europeia, o CEN/TC 442, no Comitê 

Europeu de Normalização (Costa, 2018). Assim, em 2016 foram lançadas três normas europeias para 

a padronização do BIM padronizada nos membros da União Europeia: EN ISO 16739:2016, EN ISO 

29481-2:2016 e EN ISO 12006-3:2016 (Hore et al., 2017).  

Nesse mesmo ano, também foi criado do EU BIM Task Group, com a participação de catorze países da 

Europa e financiado pela comissão europeia durante seus dois primeiros anos (Gonçalves, 2018). Esse 

grupo tem como intuito incentivar o uso do BIM de forma padronizada, ao mesmo tempo que apoia os 

governos e entidades públicas. O principal produto desse grupo foi a publicação do Manual relativo à 

aplicação da Modelação da Informação da Construção (BIM) no Setor Público Europeu (Hore et al., 

2017). 

2.3.3 Implementação do BIM em Portugal 

Em Portugal, segundo M. Pereira (2016), a implementação da metodologia BIM tem ocorrido, 

essencialmente, no intuito de modernizar as organizações em nível semelhante a outros países da 

Europa. O interesse pela metodologia tem aumentado no país, porém sua adoção ainda está em uma 

fase inicial, no qual os intervenientes possuem diferentes níveis de conhecimento e maturidade sobre a 

metodologia, com maior uso nos círculos acadêmicos (Venâncio, 2015).  Nesse mesmo sentido, Costa 

(2018) afirmam que a indústria da construção portuguesa ainda não estava preparada para a nova era 

com o BIM em 2018. 

Nos dois anos seguintes, as notícias da construção destacam as vantagens e mudanças da utilização da 

metodologia BIM, mas também mencionam a não obrigatoriedade de sua utilização em Portugal (COTEC 

Portugal, 2018; Torrão, 2019). Em 2019, foi realizado um estudo pela Plataforma Tecnológica 

Portuguesa da Construção (2019) sobre o setor da construção na região norte de Portugal. Nesse estudo 

foi observado que o BIM ainda possuía um nível baixo de implementação e aproximadamente 30% das 

empresas que participaram afirmaram não conhecer o BIM. Também foi constatado que a maioria das 

organizações respondentes não sentem confiança em adotar as tecnologias do BIM. No entanto, as 

restrições de orçamento e dificuldade de encontrar profissionais qualificados são consideradas como os 

principais obstáculos para sua utilização. 

Apenas em 2020 foi notada uma mudança mais significativa, com advento do Covid-19 que acelerou o 

processo de transformação digital das organizações portuguesas. No caso da construção portuguesa 

esse processo ocorreu através da utilização de plataformas e metodologias colaborativas, como o BIM 
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(S. S. Pereira, 2020). No entanto, segundo S. S. Pereira (2020), essa aceleração do processo foi 

verificado apenas nas organizações que já estavam se adequando a essas novas metodologias. 

Diante disso, fica evidente a necessidade de continuar à mudança no cenário da construção portuguesa. 

Para prosseguir com essa transformação digital das organizações são essenciais as diversas iniciativas, 

já existentes, de disseminação e apoio à implementação metodologia BIM em Portugal. Entre elas,  se 

destaca a Comissão Técnica de Normalização BIM, a CT 197, responsável pelo desenvolvimento das 

normas relacionadas aos sistemas de classificação e processos da metodologia BIM ao longo do ciclo 

de vida da construção (Costa et al., 2016). 

Essa comissão é coordenada pelo Organismo de Normalização Setorial do Instituto Superior Técnico 

(IST) e tem como visão a digitalização da construção. Inicialmente, foi elaborado um plano de ação 

definindo que a CT 197 desenvolve políticas, normas, guias e instrumentos de apoio à indústria (Costa 

et al., 2016). A CT 197 busca aproximar o setor da Construção da indústria 4.0 até 2020, além de atingir 

objetivos como aumentar a produtividade, a quantidade de contratos com êxito nos custos e prazos, 

além de reduzir erros, omissões, emissão de gases carbono e o custo de operação e manutenção (Costa, 

2020). 

A CT 197 definiu um planejamento com atividades a serem desenvolvidas até 2020, fundamentadas e 

organizadas em cinco fatores críticos: maturidade do cliente, competências e indústria, digitalização e 

inovação, informação e conhecimentos e sustentabilidade (Costa, 2020). Essas atividades têm o intuito 

de aumentar a eficiência das organizações nacionais e permitir que elas possam competir em mercados 

externos mais exigentes. Essa relação com o mercado internacional é possível pois a comissão 

portuguesa tem como base discussões e iniciativas europeias de digitalização da construção, assim está 

alinhada as práticas da União Europeia (Costa et al., 2016). 

Um dos primeiros documentos elaborados pela CT 197 foi o Guia de Contratação BIM. O guia publicado 

em 2017, tem o intuito de apoiar a contratação de serviços da construção utilizando a metodologia BIM, 

bem como sua correta aplicação, seja no setor público ou privado e em qualquer serviço em toda as 

fases do ciclo de vida das construções. Esse documento se limita  a explanação e descrição do processo 

de contratação, como, por exemplo, as definições dos requisitos mínimos adequados a essa metodologia 

ou  exemplificação de formulários para a verificação das suas capacidades BIM (Costa et al., 2017). 

Além do Guia de Contratação BIM já publicado, a CT 197 também está desenvolvendo o plano de 

execução BIM, o plano de implementação e maturidade BIM, metodologias BIM, e especificações para 

bibliotecas de objetos e propriedades. Apesar desses trabalhos em desenvolvimento, em 2018, o plano 
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para 2020 foi revisto. Com essa revisão o prazo foi adiado para 2025 e foram definidas Grandes Medidas 

Estratégicas como indicativo para o governo português. Essas medidas englobam investigações em 

inovação e desenvolvimento, bem como formações e certificações (Costa, 2018).  

Esse indicativo da CT 197 para o governo é essencial, pois legislações, normas e, até mesmo, um 

roadmap estratégico podem auxiliar as organizações a implementar o BIM. Por enquanto, segundo a CT 

197, as organizações portuguesas tem como recomendação consultar normas europeias e outras 

referências de documentos internacionais recomendadas no Guia de Contratação BIM (Costa et al., 

2017). A iniciativa por parte do governo português é essencial para difundir amplamente a 

implementação da metodologia BIM, como visto em outros países.  

Por fim, M. Pereira (2016) destaca que o setor AEC ainda enfrenta muitas barreiras que afetam os 

projetos BIM e sua implementação, como, por exemplo, paradigmas dos processos tradicionais, 

resistência a mudança, falta de preparação do mercado, dificuldade de encontrar parceiros capacitados. 

Por isso, é importante conhecer e entender essas barreiras na implementação e utilização da 

metodologia BIM. 

2.4 Barreiras à implementação do BIM 

A implementação da metodologia BIM causa muitas mudanças nos processos tradicionais e por isso 

enfrenta várias barreiras que retém uma maior disseminação dessa metodologia. Segundo Sacks et al. 

(2018), apesar dos impactos positivos, a adoção do BIM enfrenta diversos obstáculos que podem ser 

desde questões legais e normativas, resistência a mudanças e até mesmo a necessidade de formar os 

profissionais.  

O estudo realizado por Oraee et al. (2019) produziu um modelo das principais barreiras ao fortalecimento 

da colaboração das equipes de projeto nas redes de construção baseadas em BIM. Nele, as barreiras 

foram organizadas em cinco categorias e 12 subcategorias, que podem ser observadas na Figura 8. Esse 

modelo é relevante, pois serve como base para auxiliar os demais estudos com vista a melhor 

compreender essas barreiras, suas inter-relações e os seus impactos. Assim, foi acrescentado a esse 

modelo outras barreiras encontradas na bibliografia analisadas para complementar o estudo. 
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2.4.1 Barreiras de contexto 

As barreiras de contexto estão relacionadas com o ambiente em que o projeto e as demais barreiras 

estão inseridas, podendo ser o contexto imediato ao projeto ou até mesmo o contexto social e industrial 

externo às organizações (Oraee et al., 2019). Dentro desta categoria, as barreiras são divididas em 

ambiente, organização e cultura, conforme observado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Barreiras à implementação do BIM de contexto, presentes da literatura 

Subcategoria Barreira Referências 

Ambiente Tendência para manter o ambiente tradicional da 

indústria da construção 

(Freitas et al., 2018), (Y. Liu et al., 2017), (Oraee 

et al., 2019), (Sacks et al., 2018),  

A não exigência da utilização da metodologia BIM, 

por parte de clientes, parceiros ou órgãos 

reguladores  

(Bosch-Sijtsema et al., 2017), (Venâncio, 2015) 

Organização Falta de contratos claros e transparentes 

apropriados à metodologia BIM 

(Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019), (Sacks 

et al., 2018)  
Diferentes estruturas organizacionais em equipes 

multidisciplinares  

(Oraee et al., 2019) 
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Figura 8 – Modelo conceitual das barreiras a colaboração nas redes de construção baseadas em BIM, adaptado de Oraee et al. (2019) 
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Tabela 3 – Barreiras à implementação do BIM de contexto, presentes da literatura (Continuação) 

Subcategoria Barreira Referências 

Cultura Tendência da fragmentação dos intervenientes (Oraee et al., 2019) 

Falta da mentalidade de trabalho em equipe (Oraee et al., 2019) 

Utilização de formas de comunicações 

tradicionais fora do ambiente BIM 

(Oraee et al., 2019) 

Distintas formas de colaboração entre 

organizações 

(Oraee et al., 2019) 

Diferentes entendimentos do conceito e dos 

requisitos da colaboração com o BIM 

(Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019) 

Negligência as variadas culturas das diferentes 

nacionalidades das equipes multiculturais 

(Oraee et al., 2019) 

Negligência as inter-relações entre pessoas, 

processos e tecnologia 

(Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019) 

Resistência à mudança por parte dos 

intervenientes 

(Chan et al., 2019), (Freitas et al., 2018), 

(Zahrizan et al., 2014) 

 

A primeira das subcategorias é composta pelas barreiras de ambiente que englobam as dinâmicas e a 

natureza da fragmentação da indústria da construção, principalmente, em relação à dispersão geográfica 

das organizações e membros das cadeias de fornecimento em diferentes localizações, cidades ou países 

(Oraee et al., 2019). Apesar da metodologia BIM melhorar o relacionamento dos intervenientes em locais 

diferentes, esse fator se torna uma barreira, por ser a forma tradicional como essa indústria está 

acostumada a funcionar e que tem a tendência de se manter. 

A manutenção do ambiente tradicional nos projetos da construção acaba sendo enfatizada por outra 

barreira, a não exigência da utilização da metodologia BIM por parte dos clientes, parceiros ou órgãos 

reguladores. Por exemplo, na investigação de Bosch-Sijtsema et al. (2017), a falta de pressão por parte 

dos clientes não exigirem essa mudança foi identificada como uma das maiores limitações à sua 

implantação. Além disso, para algumas organizações, também é difícil encontrar parceiros que utilizem 

o BIM, comprometendo o aspecto da colaboração dessa metodologia. 

Segundo Oraee et al. (2019),  na subcategoria de barreiras da organização estão presentes duas das 

maiores barreiras de contexto: a falta de contratos claros e transparentes entre organizações envolvidas 

na metodologia BIM e as diferentes estruturas organizacionais em equipes multidisciplinares. Nesse 

último, os membros das equipes dos projetos da construção são pertencentes a várias organizações, 

com diferentes estruturas e hierarquias organizacionais.  

A barreira relacionada à falta de padrões contratuais para o BIM não ocorre devido à inexistência desses 

padrões, mas sim pela continuação da utilização da estrutura legal mantida desde antes da existência 



 

 36 

do BIM. A manutenção dessa estrutura tradicional dificulta tanto o desenvolvimento da colaboração como 

a implementação da metodologia BIM, por isso é necessário que existam mudanças nos modelos 

contratuais (Oraee et al., 2019). 

Segundo Y. Liu et al. (2017), as tradicionais relações contratuais bipartidárias não são adequadas para 

regular a colaboração multipartidária promovida pela metodologia BIM. A implementação dessa 

metodologia altera as relações das partes, até mesmo misturando as suas funções e responsabilidades, 

por isso são necessárias mudanças nos processos de negócio. Assim, os rotineiros modelos de contratos 

dos projetos da construção, como o Design-Bid-Build, precisam ser trocados por modelos mais 

adequados ao BIM e que utilizem métodos colaborativos, como Design-Build ou IPD.  

O tradicional modelo de contrato, o Design-Bid-Build, possui uma abordagem de entrega de projeto que, 

conforme explicado anteriormente, as equipes de concepção e de construção são contratadas de formas 

separadas, através de processos distintos. Essa separação acaba por dificultar que as equipes atuem de 

forma integrada e, consequentemente, a utilização da metodologia BIM. Em contrapartida, no modelo 

de Design-Build, as duas equipes são de reponsabilidade de uma única entidade, o que permite 

centralizar o gerenciamento, aumentar a integração do projeto e, assim, fornecer mais oportunidades 

para a metodologia BIM (Sacks et al., 2018). 

O modelo contratual para o IPD, conforme já mencionado anteriormente neste trabalho, é um contrato 

único multipartidário, no qual os riscos e compensações são compartilhados por todos. No IPD a equipe 

trabalha de forma integrada para otimizar todas as fases do projeto e entregar a construção de forma 

eficiente. Esse modelo contratual junto à metodologia BIM auxilia e favorece esse trabalho integrado 

(PMI, 2016). 

É interessante salientar que, tanto o Design-Build como o IPD, garantem o envolvimento dos participantes 

da equipe logo no início do processo de projeto e favorecem relacionamentos de parceria entre os 

intervenientes (Y. Liu et al., 2017). Evidenciando, assim, como esses modelos contratuais, já existentes, 

são mais adequados a metodologia BIM. 

Essa barreira da falta de padrões contratuais para o BIM também pode estar relacionada a limitações 

pela falta de enquadramento legislativo dos países, pois pode-se tornar complicado uma organização 

adotar novos modelos de contrato que não são previstos na legislação. Principalmente no tocante às 

obras públicas, onde pode ser altamente questionável a organização adotar a metodologia BIM e, 

principalmente, um novo padrão contratual sem que o contratante esteja de acordo. 

Por último, as barreiras de cultura, relacionadas aos hábitos e crenças dos intervenientes. Essas barreiras 

podem ocorrer na tendência da fragmentação dos intervenientes em diferentes escritórios ou 



 

 37 

localizações; a falta da mentalidade de trabalho em equipe; a utilização de formas de comunicações 

tradicionais que correm fora do ambiente BIM, como e-mails e telefonemas; a negligência às variadas 

culturas das diferentes nacionalidades presentes em equipes multiculturais; os diferentes entendimentos 

do conceito e dos requisitos da colaboração com o BIM e até mesmo as distintas formas de colaboração 

entre organizações (Oraee et al., 2019).  

Além disso, segundo Oraee et al. (2019), essa subcategoria também engloba a tendência das 

organizações de negligenciar as inter-relações entre pessoas, processos e tecnologia, conforme já 

mencionado neste trabalho, muitas vezes é enfatizada apenas o elemento da tecnologia. A importância 

dessa barreira também fica em evidência com a afirmação de Y. Liu et al. (2017) de que o sucesso da 

colaboração em qualquer contexto depende da dedicação a esses três componentes, de maneira 

complementar e sinergética. 

Outra barreira da subcategoria de cultura que pode ser um grande obstáculo ao sucesso da 

implementação do BIM é a resistência à mudança, ou seja, a apatia das partes interessadas para deixar 

as formas de trabalho e as ferramentas tradicionais de gestão de projetos para utilizar as novas 

metodologias (Chan et al., 2019; Freitas et al., 2018). De acordo com Zahrizan et al. (2014) existem três 

fatores que contribuem para a relutância de utilizar essa metodologia: a falta de conhecimento sobre o 

BIM, que pode ocasionar suposições imprecisas, a falta de conhecimento sobre os benefícios da 

metodologia nas fases de operação e manutenção, e a inexistência de dados para medir os benefícios e 

o retorno dos investimentos dessa mudança. 

2.4.2 Barreiras de processo 

A categoria das barreiras do processo engloba as ferramentas, os recursos e os treinamentos necessários 

para a colaboração com o BIM, como pode ser observado na Tabela 4. A primeira subcategoria, a das 

ferramentas, está relacionada às tecnologias e aos softwares. Essas barreiras podem ser mais 

complexas, relacionadas às funcionalidades e interoperabilidade dos softwares, ou podem ser mais 

simples, como o tempo gasto pelas organizações para escolher as ferramentas adequadas aos seus 

projetos. 
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Tabela 4 – Barreiras à implementação do BIM de processo, presentes da literatura 

Subcategoria Barreira Referências 

Ferramentas Dificuldade de utilização das funcionalidades dos 

softwares 

(Both, 2012), (Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 

2019) 

Desafios das interoperabilidades dos softwares 

BIM 

(Both, 2012), (Carvalho, 2016), (Chan et al., 

2019), (Oraee et al., 2019), (Sacks et al., 2018), 

(Sreelakshmi et al., 2017) 

Tempo gasto para escolher as ferramentas BIM 

adequadas 

(Oraee et al., 2019), 

Recursos 

 

Falta de diretrizes e padrões claros específicos 

para o BIM 

(Bosch-Sijtsema et al., 2017), (Both, 2012), 

(Chan et al., 2019), (S. Liu et al., 2015), (Oraee 

et al., 2019) 

Preocupação em relação a propriedade dos 

dados no modelo BIM  

(Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019), (Sacks 

et al., 2018) 

Preocupação em relação a segurança das 

informações no modelo BIM 

(Oraee et al., 2019), (Sacks et al., 2018),  

Limitação das poucas opções de plataformas com 

Commom Data Enviroment 

(Oraee et al., 2019) 

Elevado investimento em softwares e hardwares (Bosch-Sijtsema et al., 2017), (Both, 2012),  

(Carvalho, 2016), (S. Liu et al., 2015), (Y. Liu et 

al., 2017), (Sreelakshmi et al., 2017)  

Treinamento Treinamentos ineficientes para metodologia BIM (Oraee et al., 2019), (S. Liu et al., 2015) 

Elevado investimos nos treinamentos para 

metodologia BIM 

(Bosch-Sijtsema et al., 2017), (S. Liu et al., 

2015), (M. Pereira, 2016), (Sacks et al., 2018), 

(Sreelakshmi et al., 2017) 

 

A barreira associada às funcionalidades das ferramentas ocorre quando as ferramentas BIM não 

funcionam conforme as expectativas anunciadas pelos fornecedores (Oraee et al., 2019). Segundo  Y. 

Liu et al. (2017), muitos desses fornecedores alegam que softwares BIM possuem funções maravilhosas, 

no entanto os usuários de tecnologias mais antigas têm mais dificuldade de alcançarem alguns recursos 

mais avançados, diminuindo a certeza dos lucros prometidos. 

Além disso, existem desafios em relação à interoperabilidade ao longo do ciclo de vida do projeto, por 

exemplo, algumas ferramentas comuns de gestão de projeto ainda não são compatíveis com formatos 

BIM (Oraee et al., 2019). Essa barreira foi identificada por vários autores (Both, 2012; Carvalho, 2016; 

Chan et al., 2019; Sacks et al., 2018) como umas das mais significativas para a implementação do BIM. 

No caso especifico de Both (2012), foi observado que nem sempre os formatos interoperáveis podem 

cumprir todos os requisitos para a troca de dados. 

A subcategoria seguinte refere-se aos recursos necessários para a realização do projeto com a 

metodologia BIM. Uma das barreiras fundamentais nessa subcategoria é a falta de diretrizes e padrões 
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claros específicos para o BIM, conforme observado por Both (2012), Chan et al. (2019), S. Liu et al. 

(2015) e Oraee et al. (2019). A utilização de diretrizes e padrões para implementação do BIM é um 

recurso essencial para promover a interoperabilidade e auxiliar o compartilhamento do modelo e de 

dados entre várias partes interessadas (Oraee et al., 2019).  

Nessa subcategoria também existem barreiras relacionadas aos dados e informações que, atualmente, 

são um dos principais recursos do mundo. Por esse motivo, a crescente preocupação em relação à 

privacidade e à propriedade dos dados compartilhados no modelo BIM é uma dessas barreiras (Oraee 

et al., 2019). Devido à natureza colaborativa e de transparência das informações na metodologia BIM, 

surgem discussões sobre a propriedade legal e intelectual do modelo, ou até mesmo questionamentos 

sobre quem pode utilizar, quem pode alterar e quem é responsável por problemas no modelo (Sacks et 

al., 2018). 

Também existem barreiras associadas a questões de segurança dos modelos BIM, principalmente nas 

informações que o compõem (Oraee et al., 2019). O modelo BIM pode se tornar um alvo a ser explorado 

por pessoas com intenções maliciosas, por concentrar todas as informações sobre o edifício e, até 

mesmo, sobre sua operação e manutenção.  

Algumas vulnerabilidades relacionadas à falta de segurança dos modelos BIM, discutidas por Sacks et 

al. (2018), ocorrem por ameaças às bases de dados online, algo que não é limitado ao uso do BIM. No 

entanto, os autores também mencionam a vulnerabilidade nas edificações com sistemas de controle 

operacional baseados em tecnologias BIM, no qual pessoas mal intencionadas podem ganhar o controle 

dos sistemas de automação ou de gestão das instalações (Sacks et al., 2018). 

Outra barreira presente na subcategoria dos recursos é a limitação das poucas opções de plataformas 

com Commom Data Enviroment (Ambiente Comum de Dados) na indústria da construção. Apesar dos 

avanços  tecnológicos, as plataformas existentes ainda são insatisfatórias, por questões de privacidade 

ou questões técnicas no compartilhamento de arquivos, na gestão dos processos e outros  (Oraee et al., 

2019). 

Apesar de o modelo das barreiras ao fortalecimento da utilização do BIM, apresentada por Oraee et al. 

(2019) não abordar a perspectiva econômica dos recursos, essa considerada como uma das principais 

barreiras por diversos autores (Bosch-Sijtsema et al., 2017; Carvalho, 2016; Dodge Data & Analytics, 

2017; S. Liu et al., 2015; Sreelakshmi et al., 2017). O elevado investimento necessário em softwares e 

hardwares acaba por dificultar ou, até mesmo, impedir a implementação da metodologia BIM em 

pequenas e médias empresas da construção. Para algumas organizações, tal investimento não 

compensa, pois não é evidente o benefício econômico de implementar essa metodologia. 



 

 40 

A última subcategoria das barreiras de processo é sobre os treinamentos necessários para a adoção da 

metodologia BIM, para as mudanças das práticas de trabalho e para a utilização dos softwares e 

ferramentas. Uma das barreiras dessa subcategoria está relacionada com as limitações dos treinamentos 

na metodologia BIM, que não são adequados e não permitem que os participantes tenham 

conhecimentos suficientes para sua implementação (Oraee et al., 2019). Da mesma forma, S. Liu et al. 

(2015) afirmam que a educação BIM ainda não atende as expectativas da indústria. 

Alguns autores (Bosch-Sijtsema et al., 2017; S. Liu et al., 2015; Sreelakshmi et al., 2017) também 

constataram a existência da barreira dos elevados custos de investimento para treinar os funcionários 

nas mudanças comportamentais e organizacionais necessárias para a adoção da metodologia BIM. 

2.4.3 Barreiras da equipe 

As barreiras da equipe estão relacionadas com a sua composição, com os sistemas de relacionamento 

e as funções ou papéis dos seus integrantes, conforme demonstra a Tabela 5. A subcategoria da 

composição tem como barreira a configuração e as estruturas das equipes, que se mantém ainda de 

forma tradicional (Oraee et al., 2019). Segundo Y. Liu et al. (2017), a estrutura legal das equipes ainda 

assume um ambiente menos colaborativo. Nesse ambiente o processo colaborativo ocorre de forma 

linear, e não integrada como deveria na metodologia BIM. 

A tradicional estrutura das equipes de projetos da construção separa as equipes de concepção e 

execução. Dessa forma, os conhecimentos dos empreiteiros sobre a fase de execução, como a 

disponibilidade de materiais ou construtibilidade,  acabam por não serem incluídas no modelo BIM de 

forma antecipada e integrada às demais informações (Y. Liu et al., 2017; Olugboyega, 2018).  

Tabela 5 – Barreiras à implementação do BIM da equipe, presentes da literatura 

Subcategoria Barreira Referências 

Composição Manutenção da estrutura tradicional das equipes 

de projetos da construção  

(Chan et al., 2019), (Y. Liu et al., 2017), 

(Olugboyega, 2018), (Oraee et al., 2019) 

Relação A mentalidade de trabalhar de forma isolada (Oraee et al., 2019) 

Resistência de compartilhar dados e informações (S. Liu et al., 2015), (Y. Liu et al., 2017), (Oraee 

et al., 2019) 

Trabalho não colaborativo entre os responsáveis 

pela concepção com o restante dos intervenientes  

(Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019) 

Papéis Novas funções ainda não bem definidas (Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019) 

Competição entre o gestor de projeto e novos 

papéis BIM 

(Bosch-Sijtsema & Gluch, 2019), (Oraee et al., 

2019) 
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A segunda subcategoria diz respeito aos relacionamentos dos integrantes da equipe. Uma das barreiras 

presente nessa subcategoria é a mentalidade de trabalhar de forma isolada, em silos, para cuidar apenas 

dos seus próprios interesses (Oraee et al., 2019). Ao trabalhar isoladamente, os profissionais reduzem 

a interatividades entre as diferentes partes da equipe, que pode levar a mal-entendidos, retrabalhos, 

além de reduzir o compartilhamento de informações. 

Essa mentalidade de trabalhar isoladamente, pode acabar por intensificar a próxima barreira na 

subcategoria de relacionamento, pois pode criar resistência de compartilhar dados e informações. 

Algumas equipes na metodologia BIM não se sentem dispostas a compartilhar seus modelos com os 

outros intervenientes, por a questões de propriedade legal e intelectual (Oraee et al., 2019).  

Apesar da resistência de compartilhar dados e informações aparentar já ter sido totalmente abordada na 

categoria de processos, essa barreira possui um lado associado aos relacionamentos sem confiança 

dentro da equipe do projeto. De acordo com Y. Liu et al. (2017), a confiança é elemento essencial para 

os relacionamentos no trabalho colaborativo. Os autores observaram que, muitas vezes, a falta de 

confiança está refletida nas mais variadas justificativas para a resistência a troca de informações no 

modelo. 

Nesse sentido, Oraee et al. (2019) destaca, como uma barreira à parte, o trabalho não colaborativo entre 

os responsáveis pela concepção da edificação com o restante dos intervenientes, antes da conclusão do 

modelo e das aprovações. As partes responsáveis pelo modelo muitas vezes se sentem relutantes em 

compartilhá-lo, devido a preocupações sobre a reutilização não autorizada de propriedade intelectual e 

até mesmo os riscos de má interpretação das informações (Y. Liu et al., 2017). 

A última subcategoria das barreiras da equipe é a dos papéis que aborda as novas funções necessárias 

na equipe de projeto ao implementar a metodologia BIM e o seu impacto nas funções já existentes. Uma 

das barreiras está relacionada com o aparecimento de novas funções que ainda não são bem definidas, 

e, muitas vezes, acabam por ser realizadas pelo gestor de projeto (Oraee et al., 2019).  

Conforme identificado por Y. Liu et al. (2017), podem ocorrem mudanças nas funções e nos papéis dos 

integrantes da equipe de projeto com a implementação do BIM. No entanto é importante destacar o 

aparecimento de novos papéis com funções diferenciadas, que criam o novos relacionamentos dentro 

da equipe. Alguns já foram abordados nesse trabalho, como o Modelador, o Agente e o Coordenador de 

BIM. 

Quando esses novos papéis não são acrescentados nas equipes de projeto, é comum a responsabilidade 

ser atribuída ao gestor de projetos. Esses gestores possuem uma gama de habilidade e conhecimentos, 

no entanto, de forma geral, estão acostumados a trabalhar com desenhos em 2D e informações em 
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papel. Além disso, nem sempre possuem experiência e capacidade para usufruir as novas tecnologias 

relacionadas a metodologia BIM. Assim, ao assumirem novas funções com ferramentas que não 

entendem bem, os gestores podem sentir que estão perdendo o controle do projeto, prejudicando o seu 

trabalho (Y. Liu et al., 2017). 

Com o aparecimento desses novos papéis é importante que as responsabilidades e funções de cada 

uma delas estejam bem definidas, pois podem levar a sobreposições e conflitos (Bosch-Sijtsema & Gluch, 

2019). Esses conflitos se tornam uma barreira ao aparecerem competições do gestor de projeto com o 

alguns dos novos papéis relacionados ao BIM, devido à natureza desses projetos estar fortemente 

dependente dos softwares (Oraee et al., 2019). 

2.4.4 Barreiras de interveniente 

A categoria das barreiras de interveniente aborda as competências, habilidades e conhecimentos dos 

integrantes da equipe de projeto nas atividades e na colaboração necessárias para a implementação da 

metodologia BIM, como foi identificado através das referências presente na Tabela 6. A barreira presente 

nessa categoria ocorre pela limitação do conhecimento sobre o BIM e pela pouca compreensão dos 

processos dessa metodologia, além dos profissionais da construção não alcançarem um nível suficiente 

das habilidades com a metodologia BIM (Oraee et al., 2019). 

Tabela 6 – Barreiras à implementação do BIM de interveniente, presentes da literatura 

Subcategoria Barreira Referências 

Competências Falta de habilidade para trabalhar com a 

metodologia BIM  

(Both, 2012), (Bosch-Sijtsema et al., 2017), 

(Carvalho, 2016), (Chan et al., 2019), (Elmualim 

& Gilder, 2014), (S. Liu et al., 2015), (Y. Liu et 

al., 2017), (Oraee et al., 2019), (Zahrizan et al., 

2014) 

 

Essa falta de conhecimento e de habilidades tem potencial para ser uma das maiores limitações para 

utilização do BIM. Isso ocorre pois sua implementação pode dificultar os trabalhos e as trocas de 

informações ao modificar os limites funcionais, as configurações, as origens e os objetivos de cada parte 

interessada (Bosch-Sijtsema et al., 2017).  

A falta de conhecimento e preparo dos profissionais para trabalhar com a metodologia BIM, também 

provoca uma falta de pessoal capacitado. Dessa forma, S. Liu et al. (2015) e Carvalho (2016) 

identificaram esse problema como principal barreira à implementação dessa metodologia. Além disso, é 

interessante observar como o desconhecimento sobre a metodologia BIM pode impactar, até mesmo, 
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em outras barreiras. Por exemplo, a não exigência para utilização dessa metodologia nos projetos, 

abordada nas barreiras de contexto, pode ocorrer no caso dos clientes não conhecerem sobre o BIM 

(Bosch-Sijtsema et al., 2017). 

2.4.5 Barreiras da tarefa 

Por fim, as barreiras de tarefa que, segundo Oraee et al. (2019), são as menos estudadas e com menor 

infuência na colaboração das equipes de projeto da construção com a utilização do BIM. Essas barreiras 

se referem as características das tarefas como demanda e estrutura, configurando as suas duas 

subcategorias, conforme a Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Barreiras à implementação do BIM da tarefa, presentes da literatura 

Subcategoria Barreira Referências 

Demanda Ausência da informação certo na hora certa (Oraee et al., 2019) 

Estrutura Natureza complicada das tarefas (Y. Liu et al., 2017), (Oraee et al., 2019) 

 

A primeira, a subcategoria de demanda, depende das situações de trabalho e engloba a barreira da 

ausência das informações corretas no momento certo para concluir as tarefas. Isso pode ocorrer quando 

nem todas as atividades necessárias para fornecer informações foram concluídas até o momento da 

realização da tarefa (Oraee et al., 2019).  

Por outro lado, a subcategoria de estrutura compreende à barreira da natureza complicada das tarefas 

nos projetos com a metodologia BIM. Nos projetos com a utilização do BIM, as tarefas podem tornar-se 

complexas, devido ao envolvimento e às interações entre as várias partes interessadas nas etapas 

iniciais. Dessa forma, em projetos maiores com mais integrantes, essa barreira pode ter um impacto 

maior (Oraee et al., 2019). Essa intensificação da colaboração nas tarefas também é observada por Y. 

Liu et al. (2017), ao destacar a importância da liderança para coordenar os vários integrantes da equipe. 

2.5 As partes interessadas na implementação do BIM 

Ao identificar barreiras presente na literatura, também foi observado que as partes interessadas estão 

fortemente relacionadas aos fatores críticos para o sucesso da metodologia BIM. Segundo Sacks et al. 

(2018), as pessoas compõem o elemento central do BIM. Eles são responsáveis por potencializar os 

benefícios da sua utilização e possuem forte influência na maioria das barreiras à implementação da 

metodologia.  
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Os benefícios da utilização da metodologia BIM podem ser sentidos ou recebidos por todos os 

intervenientes, por isso é importante que todos participem do processo de implementação. Alguns 

exemplos desses benefícios vão desde previsibilidade mais assertiva dos prazos e custos para os 

investidores; maior integração e compatibilização dos projetos para os projetistas; cronograma e 

orçamento mais detalhados e precisos para os empreiteiros e, até mesmo, a realização de passeios 

virtuais no modelo 3D com os futuros moradores, auxiliados por óculos de realidade virtual, para  as 

imobiliárias e corretoras (Gonçalves, 2018). 

No caso específico do gestor de projeto, os benefícios mais significativos da metodologia BIM estão 

relacionados à entrega eficiente do projeto, principalmente em relação ao custo, ao tempo e à qualidade. 

Para potencializar esses benefícios é necessário aperfeiçoar o trabalho colaborativo (Chan et al., 2019). 

No entanto, ao mesmo tempo que o sucesso do BIM depende do aperfeiçoamento do trabalho 

colaborativo, os benefícios de sua utilização também provocam a melhora dessa forma de trabalho. 

Conforme observado por Y. Liu et al. (2017), é indispensável continuar a aprimorar os padrões de 

colaboração BIM na equipe de projeto, para que o BIM seja catalizador de uma colaboração ainda mais 

eficiente entre os diversos participantes. 

As influências dos intervenientes nas barreiras à implementação da metodologia BIM ocorrem por uma 

invocação tecnológica. Essas inovações provocam mudanças nas organizações e, muitas vezes, é 

necessário reformular a estrutura e os processos organizacionais, o que pode provocar resistência a essa 

nova realidade, por parte das pessoas afetadas. Assim, é observado que as pessoas estão no cerne das 

inovações tecnológicas e suas barreiras (Sacks et al., 2018). 

Além disso, muitas das barreiras à implementação do BIM estão relacionadas fatores soft, como a 

confiança e comunicação, conforme identificado por Y. Liu et al. (2017). No entanto, atualmente, as 

organizações se dedicam para resolver as barreiras com mais concentração dos esforços fatores hard, 

como a tecnologia. É preciso que haja uma mudança de perspectiva para que esses fatores soft sejam 

considerados tanto quanto os fatores hard e é fundamental que seja iniciada pelos gestores de projeto 

(Oraee et al., 2019).   

Os gestores de projetos são essenciais para implementação efetiva da metodologia BIM. Segundo o Royal 

Institution of Chartered Surveyors (2017), os gestores de projetos têm sido deixados de fora das principais 

ações de implementação da metodologia BIM, pois a tecnologia BIM ainda recebe mais destaque pelo 

sua utilização nas atividades de concepção do projeto. Esses gestores precisam começar a perceber o 

potencial da metodologia BIM para adotá-la nos seus projetos e impulsionar o seu uso de forma eficiente. 
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Ainda segundo o autor (Royal Institution of Chartered Surveyors, 2017), os gestores de projeto podem 

auxiliar a desenvolver um plano de implementação do BIM sincronizando a estratégia do projeto com a 

estratégia organizacional. Eles possuem um papel central na implementação dessa metodologia, 

auxiliando tanto a equipe de projeto como as organizações, por isso precisam ter um desempenho 

proativo nesse processo de mudança. 

Os gestores de projeto também precisam entender as transformações ocorrendo na indústria da 

construção como um todo, ocasionadas pela implementação da metodologia BIM. Para que, assim, 

possam auxiliar os indivíduos e as organizações a entenderam o que vem no futuro desse processo de 

mudança. Além disso, é primordial que eles conheçam as habilidades e competências fundamentais 

para utilização dessa metodologia, pois isso irá impactar nas necessidades educacionais e de 

treinamento.  
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3. ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO INQUÉRITO 

Após compreender o estado da arte sobre a metodologia BIM na gestão de projetos e sobre as barreiras 

à utilização dessa metodologia, foi observada a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre a 

percepção dos intervenientes nesses assuntos analisando o contexto atual das organizações 

portuguesas. Para isso, foi elaborado um inquérito com o objetivo de ser aplicado nas organizações da 

zona norte de Portugal. A escolha desse recorte geográfico ocorreu por razões de proximidade e facilidade 

de contato direto com as organizações. Esta situação representa, naturalmente, uma simplificação que 

foi devidamente ponderada no sentido de não prejudicar a representatividade da amostra e a fiabilidade 

dos resultados, abrindo ainda espaço para estudos eventualmente mais amplos geograficamente.   

Para a elaboração e implementação do inquérito foi definida a metodologia, com diferentes etapas e 

procedimentos detalhados nesse capítulo. Nesse processo foi fundamental a análise dos diversos 

estudos direcionados à indústria AEC que investigaram tanto a implementação da metodologia BIM como 

os principais desafios enfrentados pelas organizações e intervenientes. 

3.1 Metodologia para elaboração e implementação do inquérito 

Foi desenvolvido um inquérito com o objetivo de compreender o cenário atual da utilização do BIM na 

gestão de projetos e das barreiras a sua implementação nas organizações da zona norte de Portugal.  O 

inquérito pretendeu analisar a percepção dos intervenientes que trabalham em construtoras portuguesas 

localizadas na região norte, conforme referido anteriormente.  

Para a elaboração e implementação do inquérito foram utilizadas como referência as recomendações de 

Saunders et al. (2009) no intuito de perceber os aspectos a ter atenção nesse processo. Essas 

recomendações englobam aspectos como a definição da amostra, a estrutura do inquérito, a formulação 

das questões, as opções dos diferentes tipos de reposta, os meios a serem utilizados.  

Devido às limitações de custo e tempo, o tipo de amostragem escolhida foi a não probabilística 

intencional. Assim, foram estabelecidos critérios para a definição da amostra das organizações que 

seriam inqueridas, visando obter resultados com maior qualidade possível. Tais critérios foram que as 

organizações já estivessem com a metodologia BIM implementada ou em processo de implementação, 

além de possuírem maior capacidade financeira permitindo maior propensão de investimento nas 

metodologias de trabalho e de mudança de paradigma. 
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Foi utilizado o correio eletrônico como meio de divulgação do inquérito, por assegurar a confidencialidade 

dos respondentes, permitindo maior liberdade para as respostas, mas também foi realizada a divulgação 

através da rede social LinkedIn, por razões de limitações da pandemia do Covid-19. Assim, foi enviado o 

convite solicitando a participação para responder ao inquérito através de uma hiperligação de acesso ao 

Google Forms, serviço de gerenciamento de pesquisas do Google que foi escolhido para a elaboração e 

aplicação do inquérito. 

Assim, a metodologia para a elaboração e implementação do inquérito, além da recolha dos dados dos 

respondentes, ocorreu de acordo com as etapas esquematizadas na Figura 9 e que seguidamente serão 

abordadas. 

3.1.1 Análise de inquérito em estudos similares 

Na primeira etapa foi realizada uma análise de inquéritos em estudos com objetivos similares, como os 

realizados por Bosch-Sijtsema et al.  (2017), Both (2012), Chan et al. (2019), M. Pereira (2016), 

Sreelakshmi et al. (2017), Venâncio (2015) e Zahrizan et al. (2014). Essa análise ocorreu no intuito de 

compreender como haviam ocorrido essas pesquisas e quais os dados foram recolhidos. Assim, foi 

elaborada uma listagem de diversas questões e seus resultados de forma que auxiliassem a construção 

do inquérito e que permitisse, posteriormente, comparar os resultados nacionais e internacionais. 

3.1.2 Definição do universo e amostra 

Em seguida, foi definido o universo do estudo, as organizações portuguesas da região norte do país. 

Como já mencionado anteriormente, essa localidade foi escolhida, devido à proximidade e contato direto 

com os intervenientes. Além disso, conforme já referida na introdução, outra motivação para a escolha 

Análise de inquérito 
em estudos similares 

Definição do universo e 
amostra 

Elaboração do 
inquérito 

Teste e Validação 

Elaboração da versão 
final do inquérito  

Aplicação dos 
inquéritos 

 

Recolha e análise dos 
dados 

Figura 9 – Esquema da metodologia para elaboração e aplicação dos inquéritos 
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desse recorte geográfico, foi que no ano de 2019, a região norte englobava 36% das empresas do setor 

da construção do país com 40% do volume de negócios do setor. Tais valores são significativos ao serem 

comparados com os valores da Área Metropolitana de Lisboa que, no mesmo ano, abrangia 29% das 

empresas do setor da construção português com 32% dos volumes de negócios do setor (BPstat, 2021). 

Para a definição da amostra, foi optado pela amostragem não probabilística tanto por razões de tempo 

e recursos limitados, como o fato desse estudo possuir o universo muito específico e com disponibilidade 

limitada, no qual só serão inqueridos os intervenientes dispostos a participar. De acordo com Saunders 

et al. (2009), a limitação de recursos ou a incapacidade de especificar uma base de amostragem podem 

determinar o uso de uma ou várias técnicas de amostragem de não probabilística. Assim, a utilização 

desse tipo de amostragem em algumas pesquisas, na área de negócios e de gestão, pode levar a um 

estudo aprofundado em um pequeno grupo seleto e fornecer informações valiosas para os objetivos da 

pesquisa. 

Entre as técnicas de amostragem não probabilística, foi optada pela intencional ou subjetiva que segundo 

os autores (Saunders et al., 2009) é a técnica em que é utilizado o julgamento pessoal para selecionar 

casos que permitirão atingir os objetivos da investigação da melhor forma. É fundamental destacar que 

nessa técnica as amostras não podem ser consideradas estatisticamente representativas da população.  

Na seleção das organizações para compor a amostra, foi utilizada uma estratégia para uma amostra 

homogênea para selecionar organizações similares. Assim, foram definidos critérios para a seleção da 

amostra, tais como a metodologia BIM já esteja implementada ou em processo de implementação, além 

de possuírem maior capacidade financeira, permitindo maior propensão de investimento nas 

metodologias de trabalho e de mudança de paradigma. 

Com essas definições, foi realizada uma lista com 23 organizações do setor da construção portuguesa 

localizadas na região norte e com classes de habilitações 7, 8 ou 9, ou seja, as empresas habilitadas 

para realizarem as maiores obras, já que a classe indica os valores máximos das obras. Essa lista de 

organizações que constituíram a amostra pode ser observada no Apêndice 1. 

Assim, dentro dessa seleção foram identificados os colaboradores com função de gestão e que estão 

diretamente ligados ao BIM, na tentativa de melhor direcionar os inquéritos e evitar que o inquérito fosse 

extraviado. Essa identificação foi realizada através de pesquisa na rede social LinkedIn, para 

posteriormente enviar o convite solicitando a participação no estudo. Também procurou-se identificar os 

colaboradores entrando em contato com as organizações, através do endereço e-mail fornecidos nas 

suas páginas da internet, porém neste caso não se obteve respostas. 
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3.1.3 Elaboração do inquérito 

Inicialmente, foi retomada a lista, realizada na primeira etapa da metodologia, com questões de estudos 

similares como uma base para a elaboração do inquérito. As diversas questões foram analisadas para 

identificar quais poderiam ser adaptadas para responder os objetivos da investigação, ao mesmo tempo 

que permitissem que os resultados fossem comparados com outros estudos. Essa adaptação ocorreu, 

principalmente, de modo a tornar mais compreensível o questionário à realidade de Portugal, e para 

obter respostas o mais fidedignas possíveis. 

Também foi levado em consideração alguns pontos destacados por Saunders et al. (2009), que podem 

maximizar a fiabilidade e as taxas de resposta: a concepção cuidadosa das questões, a estrutura clara e 

agradável do questionário, a explicação clara do objetivo do questionário; a realização do teste com o 

questionário piloto e aplicação cuidadosamente planejada. 

Uma das principais preocupações com a elaboração do questionário foi para ele não ficar demasiado 

longo e acabar por desencorajar o respondente. Por esse motivo, foi necessário realizar uma seleção das 

barreiras à implementação do BIM que seriam analisadas no questionário, já que no estado da arte 

foram identificadas 31 barreiras. Foi realizado um levantamento da quantidade total de menções de cada 

barreira na bibliografia estudada, similar ao realizado por Sriyolja et al. (2021) no qual, em seguida, 

foram selecionadas as 15 mais mencionadas, conforme pode ser observado na Tabela 8, desenvolvida 

pela autora.  

No entanto, na décima quinta posição houve um empate de quatro barreiras diferentes, o que exigiu 

uma revisão crítica às barreiras pré-selecionadas, levando em consideração que o trabalho irá tratar os 

desafios que podem ser mudados ativamente e não aspectos técnicos dos softwares BIM. Por esse 

motivo, a barreira dos Desafios da interoperabilidade dos softwares BIM foi excluída. 

Além disso, algumas barreiras poderiam causar confusões nos respondentes por serem semelhantes 

entre si e dificultar a resposta. Assim, as barreiras de Preocupação em relação a propriedade dos dados 

no modelo BIM e de Preocupação em relação a segurança das informações no modelo BIM foram 

englobadas na Resistência de compartilhar dados e informações. Após esse processo de revisão das 

barreiras foram mantidas 15 barreiras para serem avaliadas no inquérito. 

Nessa etapa também foi definida a forma de aplicação do inquérito através do Google Forms, que é o 

serviço de gerenciamento de pesquisas do Google. As vantagens dessa plataforma é que é uma 

ferramenta simples e popularizada, no qual o formulário é inserido numa página da web com recolha 
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automática das respostas, além da possibilidade de análise e tratamento das respostas com geração 

automática de gráficos.  
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Barreiras para a utilização de BIM

Tendência para manter o ambiente tradicional da indústria da construção 8 X X X X X X X

A não exigência da utilização da metodologia BIM, por parte de clientes, 

parceiros ou órgãos reguladores
5 X X X X X

Falta de contratos claros e transparentes apropriados à metodologia BIM 4 X X X X

Diferentes estruturas organizacionais em equipes multidisciplinares 2 X X

Tendência da fragmentação dos intervenientes 1 X

Falta da mentalidade de trabalho em equipe 1 X

Utilização de formas de comunicações tradicionais fora do ambiente BIM 1 X

Distintas formas de colaboração entre organizações 2 X X

Diferentes entendimentos do conceito e dos requisitos da colaboração 

com o BIM
3 X X X

Negligencia as variadas culturas das diferentes nacionalidades das 

equipes multiculturais
1 X

Negligencia as inter-relações entre pessoas, processos e tecnologia 2 X X

Resistência à mudança por parte dos intervenientes 8 X X X X X X X X

Dificuldade de utilização das funcionalidades dos softwares BIM 9 X X X X X X X X X

Desafios das interoperabilidades dos softwares BIM 7 X X X X X X X

Tempo gasto para escolher as ferramentas BIM adequadas 1 X

Falta de diretrizes e padrões claros específicos para o BIM 8 X X X X X X X X

Preocupação em relação a propriedade dos dados no modelo BIM 5 X X X X X

Preocupação em relação a segurança das informações no modelo BIM 5 X X X X X

Limitação das poucas opções de plataformas com Commom Data 

Enviroment
1 X

Elevado investimento em softwares e hardwares 10 X X X X X X X X X X

Treinamentos ineficientes para metodologia BIM 3 X X X

Elevado investimento nos treinamentos para metodologia BIM 5 X X X X X

C
om

po
si

çã
o

Tendência para manter a estrutura tradicional das equipes de projetos 

da construção
6 X X X X X X

A mentalidade de trabalhar de forma isolada 1 X

Resistência de compartilhar dados e informações 4 X X X X

Trabalho não colaborativo entre os responsáveis pela concepção com o 

restante dos intervenientes 
3 X X X

Novas funções ainda não bem definidas 3 X X X

Competição entre o gestor de projeto e novos papéis BIM 2 X X

H
ab

ili
da

de
s

Falta de habilidade para trabalhar com a metodologia BIM 12 X X X X X X X X X X X X

D
em

an
da

Ausência da informação certo na hora certa 1 X
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ur

a

Natureza complicada das Tarefas 2 X X
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Tabela 8 – Análise da presença das barreiras na bibliografia estudada 
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3.1.4 Teste e validação do inquérito 

No intuito de avaliar se o inquérito estava apto para a divulgação, foram realizados testes e validações. 

Essa etapa permitiu refinar o questionário para minimizar possíveis problemas que os respondentes 

poderiam ter. Num primeiro momento, foram realizados vários testes com um grupo constituído por 5 

elementos, que possuíam conhecimentos básicos sobre a metodologia BIM e que não faziam parte da 

amostra. Esse grupo analisou a clareza das instruções, das questões e das opções de resposta, bem 

como sobre a estrutura do inquérito. Foram realizadas sucessivas interações ao inquérito, motivadas por 

ajustes considerados relevantes de acordo com as observações recebidas.  

Em seguida, para validar o inquérito foi realizado um teste piloto com um participante da amostra, para 

identificar eventuais problemas de interpretação ou conteúdos menos claros e confusos. Nesse processo 

de validação do inquérito foi solicitado que ao responder fossem feitos comentários sobre o questionário, 

ou até mesmo sugestões e contribuições pertinentes. É fundamental destacar, que apesar do tempo 

despendido, todos os contributos recebidos nessa fase foram essenciais para a melhoria do inquérito.  

3.1.5 Elaboração da versão final do inquérito 

Após os testes e validações, foi possível realizar os ajustes finais para o inquérito, incorporando as 

observações e comentários relevantes. Assim, o inquérito foi considerado validado e apto para ser 

divulgado aos inquiridos na sua versão final, presente no Apêndice 2. 

3.1.6 Aplicação dos inquéritos 

Para a aplicação dos inquéritos, num primeiro momento, optou-se pela divulgação através do correio 

eletrônico, para garantir a confidencialidade dos respondentes e, principalmente, devido às limitações 

da pandemia do Covid-19. Assim, foi utilizado o e-mail acadêmico para solicitar a participação através 

da resposta ao inquérito, para demostrar maior fiabilidade da fonte de envio do inquérito.  

No entanto, como não foi possível obter o endereço de e-mail dos colaboradores diretamente ligados ao 

BIM das organizações selecionadas, foi preciso entrar em contato com eles através de mensagem no 

LinkedIn. Nesse momento foi necessária uma abordagem mais gradual, pois era preciso primeiro solicitar 

a conexão com os colaboradores junto com uma curta mensagem, com 300 caracteres. Apenas, após a 

aceitação do pedido de conexão, foi possível enviar a mensagem de convite para responder ao inquérito.  

Após a primeira semana, foi observado um reduzido número de respostas. Por isso, foi necessário enviar 

um novo e-mail ou nova mensagem, no LinkedIn, no intuito de convidar a responder ao inquérito e 
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lembrar da importância da obtenção das respostas, daqueles que ainda não haviam participado do 

estudo. Todos os e-mails e mensagens enviadas, mencionados nesse subcapítulo podem ser 

encontrados no Apêndice 3. 

3.1.7 Recolha e análise dos dados 

Ao fim do prazo estipulado, foi encerrado o inquérito no Google Forms para não possibilitar a obtenção 

de novas respostas. Foram recolhidas as respostas presentes na ferramenta, num arquivo em formato 

de Excel e os gráficos gerados automaticamente pela plataforma, apresentados no Apêndice 4. Por 

último, foi possível iniciar uma análise criteriosa dos dados obtidos. 

A análise dos dados foi composta por dois momentos. No primeiro deles os resultados referentes à 

caracterização dos respondentes e sobre o BIM na gestão de projetos nas organizações do norte de 

Portugal foram examinados através de uma análise descritiva, além disso foram comparados com os 

resultados encontrados em estudos similares, como Venâncio (2015) e M. Pereira (2016). 

No segundo momento, foi utilizado o cálculo do IIR para classificar as barreiras à utilização do BIM na 

gestão de projetos no norte de Portugal de acordo com a sua importância, conforme já explicado na 

introdução deste trabalho. Assim, foi utilizada a seguinte equação: 

𝐼𝐼𝑅 =
∑𝑃𝑖∙𝑈𝑖

𝑁∙𝑛
    (1) 

Onde, 𝐼𝐼𝑅  = Índice de Importância Relativa, 𝑃𝑖 = Valor das repostas, 𝑈𝑖 = Número de respondentes 

com o mesmo valor das respostas, 𝑁 = Tamanho da Amostra e 𝑛 = Maior valor das respostas. O valor 

encontrado para o IIR sempre está presente dentro do intervalo entre 0 e 1, assim quanto maior o valor 

de IIR, maior a importância da barreira analisada. 

3.2 Estrutura do inquérito 

A estrutura do inquérito foi pensada de forma a contribuir para o sucesso do estudo, por isso foram 

consideradas as recomendações Saunders et al. (2009), como a ordem lógica das questões, o tamanho 

do questionário, uma leitura e preenchimentos fácies, entre outros. Também foi fundamental assegurar 

que tanto as perguntam como as respostas atendessem à realidade portuguesa. Assim, o inquérito 

estrutura-se em 3 partes fundamentais: Caracterização do BIM na gestão de projetos, Avaliação das 

barreiras a utilização do BIM na gestão de projetos e Caracterização do perfil dos respondentes. Essas 

partes serão devidamente descritas e discutidas a seguir, além disso a minuta do inquérito pode ser 

consultada no Apêndice 2. 
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3.2.1 Caracterização do BIM na gestão de projetos 

Na primeira parte, do inquérito procurou-se caracterizar o BIM na gestão de projetos nas organizações 

portuguesas através do conhecimento e da experiência do inquirido tanto sobre a metodologia BIM como 

a sua utilização na gestão de projetos. Primeiro, tentou-se analisar as associações que o inquirido faz ao 

BIM, no qual foram dadas como opções termos tirados da bibliografia estudada como software, modelo 

3D da construção, projeto, trabalho colaborativo, metodologia e gestão de projeto. Também buscou-se 

conhecer se já tinha utilizado essa metodologia em algum projeto, se os demais intervenientes dos 

projetos também utilizaram e se já havia recebido treinamento para utilização do BIM.  

Foram colocadas questões para descobrir se a organização possuía a metodologia BIM implementada e 

como inquirido classifica o nível de maturidade BIM da organização que trabalha. É importante destacar, 

que, para a definição das opções sobre a maturidade BIM das organizações, foi utilizado como base os 

níveis estabelecidos pelo governo do Reino Unido (British Standards Institution, 2014). No entanto, não 

foi dada a opção do nível 0, já que atualmente os processos de gestão já estão computadorizados. 

Em seguida, procurou-se conhecer qual o nível de importância que o respondente atribuía ao BIM. 

Também foi questionado quais os impactos ou benefícios que o inquirido percebe com a implementação 

da metodologia BIM. Essa questão permitia escolher mais de opção no qual foram apresentadas melhor 

planejamento, melhor gestão da informação, melhor comunicação com os intervenientes, melhor 

qualidade dos projetos, menos erros nos projetos, melhor controle do tempo, melhor controle dos custos 

e melhor compreensão da edificação com o modelo 3D. Também tentou-se descobrir se o respondente 

conhecia alguma Estratégia Nacional de implementação BIM em Portugal. 

Essa parte do questionário foi finalizada com a solicitação para identificar em quais das seguintes 

atividades os inquiridos utilizam a metodologia BIM: 

• Visualização do modelo 3D; 

• Planejamento do cronograma; 

• Visualização do planejamento da construção; 

• Obtenção de quantitativos; 

• Estimativa dos custos; 

• Representação gráfica do projeto; 

• Especificações do projeto; 

• Detecção de conflitos no projeto; 

• Detecção de conflitos no planejamento; 
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• Simulações; 

• Logística do canteiro; 

• Controle dos recursos; 

• Controle e monitoramento do projeto; 

• Documentação as built; 

• Gestão de ativos. 

3.2.2 Avaliação das barreiras a utilização do BIM na gestão de projetos 

Na segunda parte do inquérito, foi utilizada uma matriz de questões no qual os inquiridos precisavam 

indicar a relevância das barreiras à utilização do BIM na gestão de projetos, utilizando uma escala de 

Likert de 5 pontos. Foram apresentadas a seguintes barreiras para a análise: 

• Tendência para manter o ambiente tradicional da indústria da construção; 

• A não exigência da utilização da metodologia BIM, por parte de clientes, parceiros ou órgãos 

reguladores;  

• Falta de contratos claros e transparentes apropriados à metodologia BIM; 

• Resistência à mudança por parte dos intervenientes; 

• Diferentes entendimentos do conceito e dos requisitos da colaboração com o BIM; 

• Dificuldade de utilização das funcionalidades dos softwares BIM; 

• Falta de diretrizes e padrões claros específicos para o BIM; 

• Elevado investimento em softwares e hardwares; 

• Elevado investimento nos treinamentos para metodologia BIM; 

• Treinamentos ineficientes para metodologia BIM; 

• Tendência para manter a estrutura tradicional das equipes de projetos da construção;  

• Resistência de compartilhar dados e informações; 

• Tendência para inexistência do trabalho colaborativo na equipe de projeto; 

• Novas funções ainda não bem definidas; 

• Falta de habilidade para trabalhar com a metodologia BIM. 

3.2.3 Caracterização do perfil dos respondentes 

Por fim, pretendeu-se obter uma caracterização dos respondentes, principalmente em elementos 

relevantes ao estudo: a função do respondente, a experiência na indústria da construção e a experiência 
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com o BIM. Para a caracterização da função, foram dadas algumas opções já pré-definidas, mas também 

era possível preencher a função na opção “outros”. 

A caracterização da experiência na construção foi realizada de forma escalada, em intervalos de 5 anos, 

entre menos de 5 anos e mais de 15 anos. Já no caso da experiência na utilização do BIM, também foi 

em função do tempo de forma escalada, porém em intervalos de 2 anos, entre menos de 2 anos e mais 

de 6 anos.  Além das opções de anos, também era possível afirmar que não possuía experiência, porque 

a empresa ainda não implementou ou está em processo de implementação. 

É importante destacar que foi optado por deixar essa parte por último no intuito de evitar que o 

respondente desistisse de finalizar o inquérito ao analisar as barreiras na parte anterior. Visto que, como 

inquérito estava ficando extenso, foram colocadas por último as questões que não é preciso fazer 

nenhuma análise e é possível responder com maior facilidade. 

Para finalizar o inquérito, foi acrescentada uma pergunta aberta para comentários do respondente. Esse 

item foi incluído para permitir ao respondente expor suas ideias e opiniões apropriadas ao contexto do 

inquérito, que pudessem vir a se tornar um contributo ao estudo. 

3.3 Análise da informação recolhida 

O objetivo inicial do inquérito era inquirir as 23 organizações, no entanto só foi possível identificar o e-

mail de 5 colaboradores com função de gestão e que podem estar diretamente ligados ao BIM. Através 

da pesquisa no LinkedIn foram encontrados 30 colaboradores que se enquadram nesse perfil, contudo 

apenas 16 aceitaram o convite de contato inicial e, assim, receberam a mensagem completa com a 

hiperligação para o inquérito. Desse modo, a amostra totalizou 21 convites para responder ao inquérito 

do estudo, 5 por e-mail e 16 por mensagem no LinkedIn. 

O inquérito ficou disponível, para ser respondido, entre o período de 22 de dezembro de 2020 e 09 de 

janeiro de 2021. Como esse período incluía as datas comemorativas de Natal e Ano Novo, foi observada 

uma interrupção no fluxo das respostas nesse intervalo. Por isso, foram enviados novos emails e 

mensagens no LinkedIn para reforçar a importância da participação dos inquiridos e convidá-los, mais 

uma vez, a responder ao inquérito. A escolha da data para enviar a mensagem para reforçar a 

participação foi fundamental para o aumento do fluxo de respostas, conforme pode ser observado no 

Figura 10. 
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Durante todo o período que ficou disponível, o inquérito recolheu 13 respostas, representando 

aproximadamente 62% da amostra. É discutível considerar que a amostra e número de respondentes 

seja representativa do universo em estudo. No entanto, o número de respostas foi considerado 

significativo perante o número de inquéritos enviados, o período de implementação, e todo um conjunto 

de dificuldades inerentes ao contexto pandémico.  

 

Figura 10 – Número de respostas ao longo do período do inquérito 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO INQUÉRITO 

Com o encerramento do inquérito, foi possível recolher os resultados presentes no Google Forms para 

iniciar a análise dos dados recolhidos. Num primeiro momento os resultados de cada pergunta foram 

analisados de forma independente. Em seguida, foi feita uma análise mais abrangente de algumas 

questões de forma integrada, que possibilitasse perceber correlações entre alguns dos fatores inquiridos. 

A discussão dos resultados está organizada em três partes: a primeira parte pretende descrever os 

respondentes; a segunda procura caracterizar a metodologia BIM na gestão de projetos nas organizações 

do norte de Portugal; e, por último, avaliar as barreiras da utilização do BIM na gestão de projetos dessas 

organizações. Os dados analisados foram comparados com os resultados de estudos que procuraram 

identificar a situação do BIM em Portugal, como Venâncio (2015), M. Pereira (2016) e Plataforma 

Tecnológica Portuguesa da Construção (2019). 

Assim, com a realização dessas análises foi possível definir e apresentar uma série de orientações no 

intuito de facilitar a introdução da metodologia BIM na gestão de projetos das organizações da Construção 

no norte de Portugal. As orientações propostas foram estruturadas em duas sessões, uma contendo 

recomendações gerais e outra específica para amenizar o impacto das barreiras à utilização da 

metodologia BIM. 

4.1 Apresentação das análises dos resultados 

4.1.1 Caracterização respondentes 

Inicialmente, foi possível traçar o perfil dos respondentes através das questões referentes à função, a 

experiência na indústria da construção e a experiência com a metodologia BIM. Em relação à primeira, 

foi observado, na Figura 11, que a maioria dos respondentes eram engenheiros com funções de gestão. 

Outras funções foram acrescentadas pelos inquiridos, na categoria outros, como a de preparação de 

obra e a de planeamento e controle de custos.  
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Através dos dados recolhidos também foi possível identificar o tempo de experiência dos respondentes 

na indústria da construção. Cerca de 53% dos respondentes possuem mais de 15 anos de experiência 

na construção, seguido por aproximadamente 23% com menos de 5 anos, conforme indica a Figura 12. 

Para finalizar a caracterização dos respondentes, o inquérito buscou conhecer o tempo de experiência 

na utilização da metodologia BIM. Na Figura 13, destaca-se que mais da metade dos inquiridos (61.5%) 

não possuem experiência com o BIM. Do conjunto total das respostas, 38,5% afirmaram não possuir 

experiência porque as organizações em que trabalham ainda estão em processo de implementação e 

23,1% devido ao fato das organizações até o momento não terem iniciado esse processo.  

  

Figura 12 – Tempo de experiência dos respondentes na indústria da construção 

Figura 11 – Funções dos respondentes 
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4.1.2 Caracterização do BIM na gestão de projetos nas organizações do norte de Portugal 

Para iniciar a caracterização da metodologia BIM na gestão de projeto nas organizações portuguesas, 

primeiro procurou-se conhecer os termos que os respondentes associam ao BIM. Segundo a Figura 14, 

o termo mais apontado foi “Modelo 3D da construção”, sendo escolhido por quase todos os inquiridos. 

No outro extremo, como menos optado, ficou o termo “Projeto”.  As demais opções receberam o mesmo 

número de respostas - 8. 

Ao comparar esse resultado com o estudo de Venâncio (2015), no qual identificou que a maioria das 

empresas de construção associaram o BIM ao “Modelo da construção”, foi notado que essa análise 

poderia indicar que, nos últimos seis anos, o entendimento sobre o BIM continua o mesmo. No entanto, 

o estudo se diferencia pelo resultado dos demais termos, como “Projeto” em segundo lugar e “Software” 

em último e, sobretudo, pelo tamanho reduzido da amostra do presente trabalho. Tais diferenças limitam 

Figura 13 – Tempo de experiência dos respondentes na utilização do BIM 

Figura 14 – Termos que os respondem associam ao BIM 
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uma conclusão determinante de que o entendimento sobre o BIM se manteve constante durante esse 

período. 

Como todas as opções eram termos referentes à metodologia BIM, não havia resposta errada. Assim, foi 

realizada uma análise em relação à quantidade de termos selecionados pelos inquiridos. Na Figura 15, 

aproximadamente 75% dos respondentes associam a pelo menos três dos termos apresentados. Ao 

observar esse resultado, é perceptível que a noção mais ampla do conceito do BIM já está mais difundida 

e não apenas limitada ao software ou ao modelo 3D da edificação. No entanto, também foi notado que 

não há um consenso sobre os termos associados ao BIM, posto que não houve um número significativo 

de respostas com a mesma quantidade e nem com os mesmos termos.  

Em seguida, foi questionado se o respondente, no âmbito da atividade da organização, já tinha utilizado 

a metodologia BIM em algum projeto. Conforme indicado na Figura 16, a maioria respondeu 

afirmativamente.  

Figura 15 – Quantidades de termos associados ao BIM por resposta 

Figura 16 – Utilização do BIM em algum projeto da organização 
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Também procurou-se descobrir se a utilização do BIM se estende aos demais intervenientes dos projetos, 

pois a participação das diferentes partes interessadas pode aumentar os benefícios dessa metodologia. 

O resultado encontrado, presente na Figura 17, indicou que em todas as respostas os demais 

intervenientes utilizam o BIM, no entanto, para aproximadamente 85% dos respondentes apenas alguns 

fazem uso da metodologia e nos outros 15% todos os envolvidos no projeto utilizam.  

O próximo aspecto que se buscou analisar foi quanto aos treinamentos para a utilização dessa 

metodologia. Assim, foi identificado que 69,2% dos respondentes negaram ter recebido qualquer 

treinamento, 23,1% afirmaram ter recebido treinamentos por iniciativa da organização e, apenas um dos 

inquiridos foi por iniciativa própria, com 7,7%, como indica a Figura 18.  

As duas questões seguintes foram realizadas com o intuito de conhecer o nível de implementação da 

metodologia BIM nas organizações que os inquiridos trabalhavam. Primeiro foi questionado se o BIM já 

Figura 17 – Utilização do BIM por parte dos demais intervenientes dos projetos 

Figura 18 – Respondentes que receberam treinamentos para utilizar o BIM 
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estava implementado e, como pode ser observado na Figura 19, 61,5% reconhecem que as organizações 

em que trabalham já implementaram a metodologia e os outros 38,5% ainda não.  

Ao comparar esse resultado com o estudo de M. Pereira (2016), no qual 91% trabalhavam em 

organizações que já tinham implementado a metodologia BIM, pode parecer indicar uma queda da 

quantidade de organizações com o BIM implementado. No entanto, não é possível fazer essa afirmação, 

pois ambos os estudos não são representativos do universo, uma vez que os tamanhos das amostras 

não são estatisticamente relevantes. 

Esse resultado foi analisado em relação ao resultado sobre a utilização da metodologia BIM em algum 

projeto. Dessa forma, na Figura 20, é perceptível que a maioria dos respondentes afirmaram que 

possuem a metodologia implementada na organização e já a utilizaram em algum projeto. Nessa figura 

também foi observado dois pontos intrigantes devido a respostas aparentemente destoantes. Em ambos 

os casos seria interessante analisá-los de forma aprofundada em trabalhos futuros, para entender melhor 

a perspectiva dos respondentes nesse processo e, consequentemente, facilitar o processo de 

implementação do BIM.  

O primeiro desses pontos foi o fato de algumas organizações que já tem o BIM implementado, os 

respetivos respondentes indicarem que ainda não o utilizaram. Seria interessante entender porque isso 

ocorreu, se foi por falta de treinamento, se a metodologia só está implementada em parte da organização 

ou outra motivação. Enquanto o segundo é referente às organizações que não têm a metodologia BIM 

implementada, mas já fizeram uso em algum projeto da mesma organização. Nesse caso, é preciso 

verificar como isso ocorreu, se foi por exigência ou necessidade de algum projeto isolado no qual estava 

a ser utilizado o BIM, se o BIM só foi utilizado em algum projeto piloto, dentre outras possibilidades.  

Figura 19 – Respondentes que trabalham em organizações com a metodologia implementada 
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Além disso, conforme indica a Figura 20, também foram encontradas duas respostas que não haviam 

utilizado o BIM em algum projeto nem possuíam a metodologia implementação na organização. Esse 

resultado se destaca dos demais, pois provoca o questionamento em relação a utilidade e a fiabilidade 

das respostas dos dois respondentes, podendo até distorcer a qualidade da amostra. 

O resultado sobre a utilização da metodologia BIM nas organizações também foi analisado relacionando 

às repostas sobre o treinamento para utilização da metodologia. Assim, a Figura 21 indica que metade 

dos respondentes que trabalham em organizações com o BIM implementado receberam treinamentos 

sobre essa metodologia, por iniciativa própria ou da organização. Esse resultado provoca o 

questionamento sobre o modo pelo qual os respondentes estão ou irão utilizar metodologia sem receber 

o devido treinamento. 

Figura 21 – Relação entre organizações com o BIM implementado e os respondentes com treinamento BIM 

Figura 20 – Relação entre organizações com o BIM implementado e os respondentes já utilizaram o BIM em algum projeto 
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No intuito de entender melhor essa situação, foram analisadas as demais respostas desse grupo de 

respondentes e observou-se que a questão do inquérito sobre o tempo de experiência BIM poderia ser 

esclarecedora. De acordo com Figura 22, entre os respondentes que trabalham em organizações com 

BIM implementado e não possuem treinamento na metodologia, um já possuía experiência prévia com 

a metodologia, o que pode explicar a ausência de treinamento. Os outros três inquiridos afirmaram não 

possuir experiência BIM porque a empresa ainda está em processo de implementação, contudo não 

significa que a falta do treinamento seja permanente, pois ele ainda pode vir a acontecer no futuro.  

A segunda questão, a qual buscou aprofundar o conhecimento sobre a implementação da metodologia 

BIM nas organizações, indagou acerca do nível de maturidade BIM. Por isso, foi solicitado aos 

respondentes que identificassem o nível de acordo com as seguintes opções, baseadas nos níveis 

estabelecidos pelo governo do Reino Unido (British Standards Institution, 2014): 

• Nível 1 – Metodologia tradicional com utilização mista de CAD 2D e 3D, com o compartilhamento 

dos arquivos em plataformas eletrônicas comuns aos intervenientes 

• Nível 2 – Metodologia BIM 3D em um ambiente colaborativo, com modelos de cada 

especialidade parcialmente integrados aos demais, que permite realizar verificações e análises 

• Nível 3 – Metodologia BIM utilizada como modelo único totalmente integrado com todas as 

especialidades, centralizado em um repositório na nuvem, conhecido como Open BIM. 

Conforme apresenta a Figura 23, mais da metade dos inquiridos trabalham em organizações com Nível 

2 de maturidade BIM. É interessante mencionar que as percentagens desse resultado são semelhantes 

ao encontrado por M. Pereira (2016). Ambos os resultados reforçam a tendência de maior frequência da 

maturidade no Nível 2, identificada por Venâncio (2015). 

Figura 22 – Tempo de experiência dos respondentes de organizações com BIM implementado e não possuem treinamento na metodologia 
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Em seguida, foi realizada uma análise em função do resultado sobre o nível de maturidade BIM com o 

da utilização da metodologia BIM nas organizações. Na Figura 24, a maioria dos respondentes que 

afirmaram estar no Nível 1 de maturidade BIM indicaram não possuir a metodologia implementada na 

organização onde trabalham. Já no caso dos inquiridos que responderam estar no Nível 3, todos 

afirmaram possuir o BIM implementado. 

No entanto, o caso de dois inquiridos que afirmaram estar no Nível 2 de maturidade BIM, mas ainda não 

possuem a metodologia implementada na organização, foi surpreendente visto que esse nível já 

representa o início da utilização da metodologia BIM. Para entender essa divergência nas respostas, 

foram analisados os demais resultados desses respondentes. Foi percebido que ambos afirmaram não 

possuir experiência com a metodologia e, além disso, associaram o BIM apenas aos termos “Software” 

e “Modelo 3D da construção”. Com esse conjunto de respostas é possível observar que os dois 

Figura 24 – Relação entre as organizações com o BIM implementado e o nível de maturidade BIM 

Figura 23 – Nível de maturidade BIM nas organizações onde os respondentes trabalham 
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aparentam possuir conhecimento limitado sobre a metodologia, o que poderia ter dificultado a 

compreensão dessa pergunta no inquérito.  

Logo depois, analisou-se a questão sobre a classificação do nível de importância da metodologia BIM na 

gestão de projetos pelos respondentes, tendo como por base a sua própria experiência. É interessante 

observar que o resultado encontrado, na Figura 25, aponta que todos os 13 inquiridos (100%) 

reconhecem a importância dessa metodologia na gestão de projeto, no qual 46,2% afirmam ser 

importante, enquanto os outros 53,8% consideram muito importante. 

Tendo em vista as iniciativas da Comissão Técnica de Normalização BIM, a CT 197, presentes no capítulo 

2, foi questionada a percepção dos respondentes sobre as estratégias nacionais de implementação da 

metodologia BIM em Portugal. Assim, a Figura 26 revela que mais de 80% não conhecem essas 

estratégias.  

Figura 26 – Conhecimento sobre alguma Estratégia Nacional de Implementação do BIM em Portugal 

Figura 25 – Importância do BIM para a gestão de projetos 
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Foi surpreendente o número baixo de respondentes que conhecem as iniciativas para uma estratégia 

nacional em Portugal. Entretanto, na Figura 27, pode ser observado que aqueles que tem conhecimento 

sobre alguma dessas estratégias portuguesas também são os inquiridos com maior tempo de experiência 

com o BIM. 

Ademais, buscou-se conhecer os impactos e benefícios que os respondentes percebiam com a 

implementação do BIM. Foram identificados como principais benefícios a melhora na qualidade do 

projeto, a redução dos erros e a melhor gestão da informação.  Como os inquiridos poderiam escolher 

mais de uma opção, foi constatado, através da Figura 28, que o impacto na qualidade foi escolhido por 

quase todos os respondentes, com exceção de apenas um.  

Ao analisar esses dados foi observado que o resultado dos principais benefícios está de acordo com os 

encontrado por Venâncio (2015) e M. Pereira (2016). A primeira autora obteve como principais respostas  

a melhoria na compreensão pela visualização tridimensional e a redução de erros e omissões (Venâncio, 

2015). Já o outro estudo identificou a menor quantidade de erros de projeto, a melhor gestão da 

informação e a melhor comunicação entre os intervenientes (M. Pereira, 2016). 

 

 

 

 

Figura 27 – Conhecimento sobre alguma Estratégia Nacional BIM em Portugal em relação ao tempo de experiência BIM 
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Para finalizar a caracterização do BIM na gestão de projetos nas organizações do norte de Portugal, foi 

solicitado que os respondentes identificassem em quais atividades se utiliza o BIM. Essa questão não 

era obrigatória, por isso apenas doze respostas foram recolhidas. É importante destacar que o inquirido, 

que não selecionou nenhuma atividade, negou utilizar a metodologia BIM, na questão sobre a sua 

utilização.  

Na Figura 29, foram identificadas como principais atividades realizadas com o BIM: a visualização do 

modelo 3D, a detecção de conflitos no projeto, a representação gráfica do projeto e a obtenção de 

quantitativo. Além disso, por ser uma questão na qual era possível identificar mais de uma atividade, 

observou-se que o BIM já é utilizado em várias atividades da gestão de projeto. 

Esse resultado acerca das atividades que os inquiridos recorrem ao BIM foi comparado com o encontrado 

pela Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2019). Foi observado que o BIM é mais aplicado 

em atividades relacionadas com a visualização, conforme também aponta a Figura 29. Contudo, ainda 

segundo o estudo realizado pela Plataforma, em seguida estão o planejamento e a orçamentação do 

projeto, destoando do que foi encontrado no inquérito, no qual essas atividades foram menos optadas.  

Nessa análise dos dados, é interessante destacar também a gestão de ativos como atividade em que o 

BIM é menos utilizado, visto que não foi identificada por nenhum dos respondentes. Esse fato está de 

acordo com Venâncio (2015), que identificou a utilização da metodologia BIM na manutenção da 

edificação como pouco ou nada importante pelas empresas de construção portuguesas. Ademais, a 

autora destaca que dois dos três respondentes afirmaram que donos de obra tinham solicitado o modelo 

Figura 28 – Benefícios da implementação do BIM na gestão de projetos 
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BIM para futuras manutenções da construção, mas, devido ao restrito número de respostas, não foi 

possível fazer conclusões sobre a realidade de Portugal.  

Além disso, essa identificação das atividades em que o BIM é utilizado, está de acordo com os benefícios 

percebidos pelos inquiridos, uma vez que as atividades como visualização do modelo 3D, detecção de 

conflitos e simulações têm forte relação com a qualidade ou a redução dos erros. No outro extremo, essa 

correspondência também pode ser observada, na qual os benefícios menos identificados, como o melhor 

controle do tempo e o melhor planejamento, estão relacionados à visualização do planejamento, ao 

planejamento de cronograma e à logística do canteiro. 

Ao final do inquérito, foi fornecido aos respondentes um espaço para comentários, ideias ou opiniões 

pertinentes sobre o tema, caso desejassem contribuir com o estudo. No entanto, apenas dois 

respondentes usufruíram desse espaço. O primeiro comentou acreditar que o BIM está iniciando uma 

fase de utilização madura, na qual diversas atividades ocorrem em um modelo colaborativo, e por isso 

irá convencer os céticos a uma maior adesão à metodologia BIM. 

O segundo comentário foi em relação à necessidade de consciencializar os donos de obras sobre a 

utilização do BIM ao demonstrar que é uma metodologia cujo investimento provoca retornos. É 

interessante notar que a ideia expressa nesse comentário evoca um ponto identificado por Venâncio 

(2015), segundo a qual, para as empresas de construção, o aspecto mais importante para maior adesão 

à metodologia BIM seria a solicitação por parte dos donos de obras. 

Figura 29 – Atividades da gestão de projetos em que é utilizado o BIM 
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4.1.3 Avaliação das barreiras a utilização do BIM na gestão de projetos 

Os resultados do inquérito referentes às barreiras à utilização do BIM na gestão de projetos no norte de 

Portugal foram utilizados para calcular o IIR de cada uma das barreiras individualmente. Para, em 

seguida, compor a Tabela 9, a qual ilustra a classificação desses fatores que impedem a implementação 

da metodologia nessas organizações, de acordo com o IIR. Assim, das quinze barreiras analisadas, a 

importância relativa variou do mais baixo IIR=0,569 da “Dificuldade de utilização das funcionalidades 

dos softwares BIM” até o mais alto IIR=0,862 da “Elevado investimento em softwares e hardwares”. 

Tabela 9 – Classificação das barreiras à utilização do BIM no norte de Portugal 

Classificação Barreiras IIR Média 

1 Elevado investimento em softwares e hardwares 0,86 4,31 

2 Elevado investimento nos treinamentos para metodologia BIM 0,80 4,00 

3 A não exigência da utilização da metodologia BIM, por parte de 
clientes, parceiros ou órgãos reguladores  

0,78 3,92 

4 Resistência à mudança por parte dos intervenientes 0,71 3,54 

4 Tendência para manter o ambiente tradicional da indústria da 
construção 

0,71 3,54 

6 Falta de diretrizes e padrões claros específicos para o BIM 0,69 3,46 

7 Diferentes entendimentos do conceito e dos requisitos da 
colaboração com o BIM 

0,68 3,38 

8 Falta de contratos claros e transparentes apropriados à 
metodologia BIM 

0,66 3,31 

9 Treinamentos ineficientes para metodologia BIM 0,65 3,23 

9 Tendência para manter a estrutura tradicional das equipes de 
projetos da construção  0,65 3,23 

11 Novas funções ainda não bem definidas 0,60 3,00 

12 Tendência para inexistência do trabalho colaborativo na equipe de 
projeto 

0,58 2,92 

12 Falta de habilidade para trabalhar com a metodologia BIM 0,58 2,92 

12 Resistência de compartilhar dados e informações 0,58 2,92 

15 Dificuldade de utilização das funcionalidades dos softwares BIM 0,57 2,85 

 

De acordo com a Tabela 9, foram identificadas como as principais barreiras à utilização do BIM na gestão 

de projetos no norte de Portugal: o elevado investimento em softwares e hardwares (IIR=0, 86); o elevado 

investimento nos treinamentos para metodologia BIM (IIR=0,80); a não exigência da utilização da 

metodologia BIM, por parte de clientes, parceiros ou órgãos reguladores (IIR=0,78); a resistência à 

mudança por parte dos intervenientes (IIR=0,71) e a tendência para manter o ambiente tradicional da 

indústria da construção (IIR=0,71). 
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É interessante observar que o elevado investimento necessário para a utilização da metodologia BIM, 

tanto nos softwares e hardwares quanto nos treinamentos, é a maior barreira a ser superada na sua 

implementação. Esse ponto também foi apontado em um dos comentários recebidos nas respostas do 

inquérito, o qual destacava a necessidade de consciencializar os donos de obras sobre a utilização do 

BIM, para demonstrar que esse investimento provoca retornos. 

A presença da barreira dos elevados investimentos em estudos sobre a situação do BIM em Portugal 

reforça ainda mais a sua importância. Essa barreira também foi identificada por Venâncio (2015) como 

um dos principais motivos do nível reduzido da implementação da metodologia BIM nas empresas da 

construção. Já a Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2019) apontou as restrições 

orçamentais como o principal obstáculo ao BIM.  

Ainda, essa barreira pode ter influenciado os resultados do inquérito, na questão em relação aos 

treinamentos recebidos pelos respondentes, uma vez que apenas 23,1% das respostas afirmaram ter 

recebido treinamentos por iniciativa das organizações. Contudo, não é possível determinar essa barreira 

como a razão do número reduzido de treinamentos obtido no resultado dessa questão, pois a alta 

administração das organizações não foram inquiridas. 

Outra barreira que pode ter refletido nos resultados do inquérito foi a não exigência da utilização da 

metodologia BIM, por parte de clientes, parceiros ou órgãos reguladores. O principal resultado com esse 

impacto foi ao serem questionados se a utilização do BIM se estendia aos demais intervenientes dos 

projetos, apenas 15% dos respondentes apontaram que todos utilizam essa metodologia.  

A barreira da não exigência da utilização da metodologia BIM, por parte de clientes, parceiros ou órgãos 

reguladores, pode ter refletido nos resultados do inquérito. Ao serem questionados se a utilização do BIM 

se estendia aos demais intervenientes dos projetos, apenas 15% dos respondentes apontaram que todos 

utilizam essa metodologia. A utilização por todas as partes é dificultada pela sua não obrigatoriedade.  

Ainda em relação a essa barreira da não exigência é pertinente destacar que outros autores identificaram 

fatores análogos entre os principais obstáculos à utilização do BIM na construção portuguesa. A autora 

M. Pereira (2016) constatou a dificuldade em encontrar parceiros que utilizem o conceito e a 

metodologia, já a Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2019) apontou a dificuldade em 

envolver todos os intervenientes no projeto.  

Sobre a barreira da resistência à mudança por parte dos intervenientes, é possível perceber a sua 

possível associação com a da tendência para manter o ambiente tradicional da indústria da construção. 

Ambas reforçam a relutância em mudar a metodologia utilizada na gestão de projeto.  
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Essas barreiras foram observadas em um dos comentários do inquérito no qual o respondente afirmou 

ainda ser necessário persuadir alguns intervenientes a aderir à metodologia BIM na gestão de projetos, 

por ainda acreditarem no processo tradicional. Além disso, o estudo de M. Pereira (2016) reforça a 

existência dessa barreira, ao identificar as organizações como reféns de paradigmas antigos e resistentes 

à mudança sendo os principais entraves à implementação do BIM em Portugal.  

A comparação dos resultados do inquérito com os estudos já mencionados (M. Pereira, 2016; Plataforma 

Tecnológica Portuguesa da Construção, 2019; Venâncio, 2015) permite verificar que as mesmas 

principais barreiras à utilização do BIM foram identificadas pelos respondentes dessas pesquisas 

realizadas nos últimos seis anos em Portugal. Essa constatação realça a necessidade de iniciar ações 

para amenizar tais dificuldades e, assim, intensificar a utilização dessa metodologia nas organizações 

portuguesas. 

Além da classificação geral das barreiras, foi realizada uma análise comparativa da classificação das 

barreiras entre dois grupos dos respondentes, conforme pode ser observado na Tabela 10. O primeiro, 

composto pelas oito organizações que têm a metodologia BIM implementada e as cinco que não têm, 

de acordo com a resposta na questão 5 do inquérito.  Essa análise tem como base o estudo de Bosch-

Sijtsema et al. (2017), o qual buscou comparar as distintas percepções entre dois grupos.  

Tabela 10 – Classificação das barreiras à utilização do BIM no norte de Portugal de acordo com os respondentes de organizações que 

tem ou não tem o BIM implementado 

 

Nessa análise, o primeiro ponto notado foi a semelhança da classificação geral com a das organizações 

com o BIM implementado, no qual, as barreiras apenas mudaram em até 3 posições, para cima ou para 
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baixo. Por exemplo, a barreira do Elevado investimento nos treinamentos para metodologia BIM que na 

classificação geral ficou na segunda colação, nas organizações com o BIM implementado ficou em 

quarto, já a barreira das Novas funções ainda não bem definidas, que estava em decimo primeiro lugar, 

na análise desse grupo ficou em oitavo. Essa similaridade pode ter ocorrido em virtude de o grupo em 

questão representar a maior parte dos respondentes, aproximadamente 62% dos participantes do 

inquérito ou por haver concordância nas percepções sobre essas barreiras. 

Na avaliação dos resultados do segundo grupo, das organizações em que o BIM ainda não está 

implementado, foi observado a grande importância das duas barreiras relacionadas com o elevado 

investimento, tanto nos softwares e hardwares como treinamentos. Ambas estão mais uma vez presentes 

no topo da classificação, bem como na classificação geral, reforçando a sua relevância. 

Nesse segundo grupo, constatou-se a presença de cinco barreiras, na terceira posição, com a mesma 

importância: A não exigência da utilização da metodologia BIM, por parte de clientes, parceiros ou órgãos 

reguladores; a falta de contratos claros e transparentes apropriados à metodologia BIM; a dificuldade de 

utilização das funcionalidades dos softwares BIM; a falta de diretrizes e padrões claros específicos para 

o BIM e a falta de habilidade para trabalhar com a metodologia BIM. O valor do IIR dessas barreiras 

(IIR=0,60) evidenciou uma grande diferença de importância entre as duas primeiras barreiras e as 

demais. Além disso, ao compará-las com o primeiro grupo, foi observado que esse valor do índice 

corresponde às últimas barreiras da classificação. 

Como exemplo disso, pode ser mencionada a barreira da falta de habilidade para trabalhar com a 

metodologia BIM que ficou em extremos opostos na classificação dos dois grupos, apesar do IIR possuir 

valores próximos. Conforme citado anteriormente, essa barreira ficou em terceiro na classificação do 

segundo grupo com o IIR=0,60, enquanto no primeiro grupo ocupou a décima quarta posição com o 

IIR=0,58. 

Dessa forma, esses valores de IIR mais baixos do grupo de organizações em que BIM não está 

implementado podem indicar que, para os respondentes, a percepção dessas barreiras ainda não é tão 

clara ou que elas realmente não são significativas face a outras não mencionadas no inquérito. Para 

entender melhor esse cenário, seria necessário realizar uma análise mais detalhada com intuito de 

considerar outras barreiras e de buscar as razões em relação à dificuldade dos participantes em perceber 

tais obstáculos. 

Na análise dos resultados do segundo grupo, é interessante destacar também as barreiras da resistência 

à mudança por parte dos intervenientes e da tendência para manter o ambiente tradicional da indústria 
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da construção. Ambas foram consideradas com uma importância inferior em relação ao primeiro grupo, 

no qual essas barreiras estavam entre as cinco principais. Essa divergência pode indicar que aqueles 

que ainda não implementaram a metodologia BIM estão imersos na tradição do setor da Construção, 

por isso dificulta a percepção desses obstáculos. Desse modo, é possível que a compreensão de tais 

barreiras se torne evidente apenas ao utilizar essa metodologia. 

4.2  Orientações propostas 

As análises apresentadas no decorrer do item anterior apontam problemas e barreiras em relação a 

implementação do BIM nas organizações do norte de Portugal participantes do estudo. Assim, são 

propostas uma série de orientações no intuito de facilitar a introdução da metodologia BIM na gestão de 

projetos dessas organizações. 

Essas orientações foram subdividas em duas sessões. A primeira são orientações gerais no intuito 

facilitar a utilização da metodologia BIM no norte de Portugal de acordo com os problemas identificados 

nas análises dos resultados do inquérito.  A seção seguinte é destinada a orientações especificas para 

diminuir o impacto das barreiras a utilização da metodologia BIM, identificadas no inquérito e abordadas 

no item 4.1.3 desse trabalho. 

4.2.1 Orientações gerais para a utilização da metodologia BIM 

Durante a análise dos resultados do inquérito, o primeiro ponto que se destacou foi que, para os 

respondentes do presente estudo, o conceito do BIM que está amplamente difundido como sendo mais 

do que um software. Entretanto, ainda não se observa um consenso nas respostas, por isso é preciso 

reforçar a definição do BIM como uma metodologia de gestão de projetos, através da consciencialização 

dos intervenientes, principalmente dos donos de obra e de outros intervenientes que demostrem algum 

ceticismo relativamente à metodologia.  

Ademais foi observado que a sua utilização ainda se concentra nas atividades gráficas, ou seja, o BIM 

3D, com algumas poucas utilizações das duas dimensões seguintes (4D e 5D). Por isso, além do reforço 

sobre o BIM como uma metodologia, seria interessante explanar melhor as diferentes dimensões do BIM, 

bem com as diversas possibilidades de aplicação dessa metodologia. Proporcionar essa ampliação da 

sua utilização, é fundamental para potencializar os benefícios da metodologia BIM. 

Ainda no que se refere a capacitação dos intervenientes, também é necessário consciencialização sobre 

a existência de diversas barreiras à utilização da metodologia BIM, para auxiliar na sua percepção e no 
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seu enfrentamento. Esse processo seria relevante, por se acreditar que, devido à falta de conhecimento, 

os respondentes provenientes de organizações que ainda não utilizam o BIM classificaram como menos 

importantes as barreiras analisadas. 

Em conjunto com a consciencialização, também seria interessante fornecer mais treinamentos aos 

colaboradores das organizações que utilizam essa metodologia, uma vez que poucos inquiridos 

afirmaram terem recebido treinamentos. A combinação dessas duas propostas, permitiria auxiliar a 

expansão da utilização da metodologia BIM. Assim, essas ações são essenciais para possibilitar a 

utilização do BIM de forma mais ampla e mais vantajosa. 

Outro ponto dos resultados do inquérito considerado relevante foi o baixo conhecimento sobre as 

iniciativas para uma estratégia nacional portuguesa para a utilização do BIM. Por isso, é necessário que 

essas iniciativas, como a CT 197, realizem ações de divulgação dos seus trabalhos e discussões sobre 

a metodologia BIM em Portugal. Além disso, a comissão da CT 197 também é fundamental para auxiliar 

a consciencialização dos vários intervenientes da construção sobre a metodologia.  

4.2.2 Orientações propostas para as barreiras à utilização da metodologia BIM  

Para propor as orientações no intuito de diminuir o impacto das barreiras a utilização da metodologia 

BIM no norte de Portugal, foram consideradas as 10 principais barreiras na classificação dos resultados 

do inquérito. Foi definida essa quantidade, pois ao amenizar apenas barreiras com maior valor de IIR 

não significa que todas as dificuldades da implementação do BIM foram sanadas, ou seja, ao amenizar 

as dificuldades de uma barreira, outra pode tornar-se mais importante.  

Assim, foi elaborada a Tabela 11 no qual para cada barreira foram propostas orientações para mitigar 

os seus impactos. Fez-se necessário adicionar uma coluna com orientações para que o gestor de projeto 

possa auxiliar nesse enfrentamento as barreiras. Foi optado por destacar o gestor de projeto visto que é 

um elemento central para o projeto e para os demais intervenientes, que pode encorajar e participar 

ativamente da implementação e da utilização da metodologia. 
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Tabela 11 – Orientações propostas para amenizar as barreiras 
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As principais barreiras identificadas no estudo correspondem ao elevado investimento necessário para a 

utilização da metodologia BIM, seja em softwares, hardwares ou treinamentos. A melhor maneira de 

superar essas barreiras é através da consciencialização da administração de topo das organizações do 

setor da Construção acerca da boa relação custo-benefício da utilização da metodologia. 

Segundo M. Pereira (2016), a melhor estratégia para consciencializar a administração seria demonstrar 

a eficiência da metodologia BIM em comparação com a metodologia tradicional. É preciso sensibilizá-los 

que, apesar do investimento considerável, existe um retorno financeiro quando o processo de 

implementação é realizado de maneira séria. Sendo interessante também, apresentar casos de sucesso 

de outras organizações portuguesas que já utilizam o BIM, no intuito de mostrar vantagens e benefícios 

através de um paralelo entre as duas metodologias.  

Nesse contexto, os gestores de projetos precisam ter um comportamento proativo na implementação do 

BIM, tanto ao nível do projeto quanto na visão geral da organização, conforme destaca o Royal Institution 

of Chartered Surveyors (2017). Devido à sua posição na organização, o gestor de projeto pode ser 

fundamental para iniciar o processo de apresentação do BIM à administração de topo, ao realizar uma 

proposta de valor sobre a adoção dessa metodologia.  

A consciencialização é uma estratégia que também pode ser utilizada para amenizar barreiras como a 

da não exigência da utilização da metodologia BIM e a dos diferentes entendimentos do conceito e dos 

requisitos da colaboração com o BIM. No entanto, nesse caso específico é preciso consciencializar e 

educar todos os intervenientes da construção sobre o que é a metodologia BIM e seus benefícios, pois 

só assim os intervenientes passariam a exigir a sua utilização dos projetos.  

Essa abordagem também é sugerida por M. Pereira (2016),  a qual afirma que é necessário disseminar 

as informações sobre a metodologia BIM a todas as partes interessadas da indústria da construção. 

Dessa forma, o gestor de projeto pode encorajar os demais intervenientes a conhecer essa metodologia, 

por meio de discussões sobre o assunto, e até mesmo incentivar a utilização do BIM. 

Dentre os intervenientes que precisam ser conscientizados, é interessante destacar os órgãos 

reguladores, por serem fundamentais na exigência da utilização da metodologia BIM nos projetos. Além 

de tomar a frente nesse processo, esses órgãos podem definir orientações, boas práticas e roadmaps 

para auxiliar e orientar a implementação do BIM em Portugal. Assim, a recomendação para 

consciencializar também pode ser proposta para amenizar a barreira da falta de diretrizes e padrões 

claros e específicos para a metodologia. 
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Como visto no estado da arte, em outros países as ações dos órgãos reguladores, ao definirem metas, 

prazos, padrões, orientações e guias, foi fundamental para a implementação da metodologia BIM. 

Segundo Sack (2018), os planos estratégicos a longo prazo foram essenciais para que as indústrias 

nacionais da construção de diversos países alcançassem amplos benefícios da utilização dessa 

metodologia, por diversas razões.  

A exigência da utilização do BIM pelos órgãos reguladores tem grande impacto no conhecimento do setor 

da Construção sobre a metodologia. Como parte dos projetos da construção são do setor público e 

diversas empresas dependem desses projetos, a transformação para a implementação do BIM poderia 

vir a ser propagada mais amplamente. (Sacks et al., 2018).   

Nesse sentido, é imprescindível que seja iniciado o processo de exigência da utilização do BIM em obras 

do setor público em Portugal para que as organizações busquem atender as novas demandas dos órgãos 

reguladores. É tácito frisar que esses órgãos não precisam, necessariamente, iniciar esse processo de 

maneira isolada. Poderia ser bastante vantajoso buscar o apoio e a assistência de grupos ou comissões, 

como a CT 197, que já possuem conhecimento prévio sobre a metodologia. 

Apesar do papel fundamental dos órgãos reguladores nesse processo, vale mencionar que o gestor de 

projeto também pode ajudar a combater essa barreira por ser um dos principais intervenientes do 

projeto. Na ausência de uma exigência regulamentada para a utilização da metodologia BIM, a requisição 

por parte de um interveniente poderia provocar a adoção do BIM pelas demais partes, sendo assim o 

gestor de projeto poderia assumir essa responsabilidade. 

Outra barreira que os órgãos reguladores podem ajudar a amenizar corresponde à falta de contratos 

claros e transparentes apropriados à metodologia BIM. Como analisado no estado da arte, existem 

modelos contratuais adequados ao trabalho colaborativo dessa metodologia, como Design-Build ou IPD, 

com os quais esses órgãos podem estabelecer o tipo de contrato a ser utilizado nos projetos do setor 

público com recurso à utilização do BIM.  

É importante ressaltar que o maior problema dessa barreira é a falta de conhecimento sobre os modelos 

de contratos apropriados à essa metodologia. Consequentemente, é necessário divulgá-los para que os 

intervenientes da construção tenham ciência da sua existência, bem como instruir sobre a sua aplicação. 

Apesar das duas últimas orientações propostas necessitarem participação dos órgãos reguladores para 

amenizar essas barreiras, enquanto ainda não existem novas definições, os gestores de projetos podem 

consultar as orientações da União Europeia, para seguir e utilizar como guia à implementação e utilização 

do BIM. É importante destacar que a consulta a normas europeias e a outros documentos de referência 
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internacionais já fazem parte da recomendação vigente da CT 197 (Costa et al., 2017). Assim, o gestor 

de projetos pode apresentar à administração de topo da organização essas orientações, guias ou modelos 

de contratos BIM a serem aplicados. 

Em seguida, a fim de propor orientações em comum, foram agrupadas as barreiras: a resistência à 

mudança por parte dos intervenientes e as tendencias para manter tanto o ambiente tradicional da 

indústria da construção quanto a estrutura tradicional das equipes de projetos. Esse grupo de barreiras 

tem relação com o fato de os intervenientes estarem imersos na tradição e, por conseguinte, tenderem 

a não perceber como esse contexto dificulta as mudanças e inovações na indústria da construção.  

No intuito de amenizar esse grupo de barreiras, seria interessante instruir os intervenientes para torná-

los capazes de perceber tanto as dificuldades quanto as resistências à implementação e à utilização da 

metodologia BIM. Para isso, é importante consciencializá-los sobre o ambiente tradicional da construção 

e a dificuldade de aceitação das mudanças nesse ambiente. 

Para além da consciencialização dos intervenientes, autores, como Chan et al. (2019) e Sacks (2018), 

sugerem a criação de equipe ou departamento responsável pela implementação do BIM. Essa equipe 

seria responsável por definir, facilitar e acompanhar o processo e a evolução da performance dos 

colaboradores na metodologia BIM. Outra possibilidade seria a organização realizar a gestão da 

mudança, no intuito de diminuir as resistências à mudança e auxiliar os colaboradores nessa transição 

para utilização do BIM. 

Durante o processo de implementação do BIM, é importante a participação do gestor de projeto, 

associado a essa equipe ou a gestão de mudança da organização, para amenizar a resistência às 

mudanças e a tendência de manter as tradições da construção. Segundo Royal Institution of Chartered 

Surveyors (2017), para ajudar os intervenientes, esse gestor necessita compreender as transformações 

da utilização da metodologia BIM e seus impactos na indústria da construção, nas organizações e, até 

mesmo, nos colaboradores.. 

É interessante que o gestor de projeto assuma uma posição de destaque no processo de adoção da 

metodologia BIM, além de ser claro e transparente com os intervenientes. Tais características são 

fundamentais para auxiliar os intervenientes a entender as mudanças, as suas razões e seus os impactos 

na forma trabalho, bem como seus benefícios e desafios. Também é possível permitir a participação de 

alguns intervenientes no processo de definição da maneira como a implementação do BIM irá ocorrer. 

Além disso, pode ser proveitoso o gestor de projeto proporcionar um ambiente de confiança e segurança 

para que os intervenientes se sintam confortáveis e tenham a oportunidade de compartilhar suas 
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reclamações e preocupações sobre a adoção da metodologia BIM. Também é preciso garantir que eles 

sintam que seus comentários sobre esse processo serão considerados e analisados. 

Por fim, é válido mencionar as orientações para a barreira dos treinamentos ineficientes para metodologia 

BIM, pois sua utilização de forma eficaz necessita que os intervenientes estejam capacitados. Para 

amenizá-la é preciso que ocorram treinamentos de qualidade direcionados às necessidades dos 

participantes e com maior rigor na verificação do conhecimento apreendido. Ademais, casos de sucessos 

podem ser estudados para descobrir maneiras de acelerar a curva de aprendizagem. 

Vários autores (Gonçalves, 2018; Oraee et al., 2019; M. Pereira, 2016; Sacks et al., 2018) ressaltam a 

importância de investir tempo e recursos nos treinamentos a fim de garantir que os colaboradores 

estejam preparados para utilizar a metodologia BIM. Esses treinamentos permitem que os intervenientes 

atualizem seus conhecimentos e, até mesmo, encarem com mais facilidade as mudanças da 

metodologia. Por esse motivo, as organizações precisam estar conscientes da importância de investir 

em capacitação BIM de qualidade (M. Pereira, 2016).  

A relevância da capacitação BIM também pode ser observada no plano estratégico para implementação 

do BIM nos EUA, ao colocar a educação como um dos seus principais objetivos. Inclusive, consideram 

também a educação como processo contínuo para manter as competências BIM, que, ao atingir os 

demais objetivos, é necessário retomar a educação para reforçar a aprendizagem. Por meio da educação, 

treinamento e orientação para os utilizadores, de acordo com padrões e requisitos, é possível 

potencializar os benefícios da implementação do BIM (US Army Corps of Engineers, 2012). 

Isso posto, o gesto de projetor precisa manter uma comunicação com os colaboradores em treinamento 

para descobrir a melhor maneira de ajudá-los e para verificar a eficiência desses treinamentos. Para 

tanto, é fundamental o ambiente de confiança e segurança mencionado na proposta de amenização 

referente à barreira anterior.   

O gestor de projeto tem uma função fundamental na amenização das barreiras à implementação da 

metodologia BIM, por ser um elemento central para o projeto e para os demais intervenientes. O gestor 

pode tomar atitudes como apresentar a metodologia para a organização; apresentar padrões, guias ou 

modelos de contratos utilizados em outros países europeus; criar um ambiente de confiança e segurança 

que encoraje a discussões sobre a utilização do BIM e as experiências de cada interveniente nesse 

processo; auxiliar os intervenientes a compreender as mudanças necessárias, seus impactos, benefícios 

e desafios para adoção do BIM; e participar ativamente da gestão de mudança. 



 

 81 

No intuito de se tornar um agente facilitador da implementação do BIM, é importante que o gestor de 

projeto possua conhecimento sobre a metodologia e, até mesmo, tenha alguma capacitação nesse tema. 

Não obstante, esse conhecimento prévio, muitas vezes, parte da iniciativa do próprio gestor e, por esse 

motivo, é fundamental que ocorra a disseminação das informações sobre o BIM em Portugal. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1 Conclusões gerais 

O estudo realizado buscou conhecer o cenário da utilização da metodologia BIM na gestão de projetos 

da indústria da construção na zona norte de Portugal, através da identificação e análises dos seus 

impactos e desafios. Para, em seguida, contribuir na implementação dessa metodologia com um 

conjunto de orientações que facilitem a introdução do BIM na gestão de projetos das organizações 

portuguesas. 

O BIM é uma metodologia colaborativa que permite criar, gerir e compartilhar informações durante todas 

as fases do ciclo de vida da construção, com maior controle e exatidão nas diversas etapas e atividades 

da gestão de projetos. É um tema bastante discutido por ser uma metodologia inovadora com potencial 

de solucionar problemas do setor da Construção, ao modificar a forma de trabalho nos projetos da 

construção, de maneira mais integrada, mais concisa e eficiente.  

A metodologia BIM já é utilizada na gestão de projetos da construção em vários países, como Estados 

Unidos, Singapura, China, Brasil, Finlândia, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Esses 

países possuem diferentes níveis de implementação, no entanto, na maioria dos casos, os órgãos 

reguladores tiveram como estratégia de disseminação a exigência da utilização do BIM nos projetos da 

construção.  

Apesar da expansão da metodologia BIM mundialmente, existem diversos desafios a serem enfrentados 

para a sua efetiva utilização. Na revisão bibliográfica foram identificadas 31 barreiras organizadas em 

cinco categorias: contexto, processos, equipes, interveniente e tarefa. Nem sempre essas barreiras são 

verificadas todas ao mesmo tempo, logo é necessário analisar cada cenário ou localidade, para que 

sejam propostas soluções apropriadas a fim de amenizar os seus impactos. 

No caso de Portugal, foi observado um interesse crescente no BIM, uma vez que a sua utilização 

representa uma oportunidade de inovação e de aumento da eficiência da construção portuguesa, 

fundamental para a economia do país. Entretanto, esse processo de implementação ainda está numa 

fase inicial, na qual o BIM não é utilizado de forma ampla ou uniforme.  

Portugal é um dos países que ainda não possui normas ou padrões nacionais para a utilização da 

metodologia BIM, por isso é necessário recorrer às normas europeias. Ademais, existem poucos estudos 
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sobre a situação atual do BIM no país. Por esses motivos, é relevante a realização de estudos sobre a 

metodologia em Portugal. 

Tendo isso em vista, foi realizado um inquérito no intuito de conhecer o cenário da utilização da 

metodologia BIM na região norte de Portugal. Optou-se por delimitar a localidade de aplicação por 

questões de proximidade, contato direto com intervenientes e pela importância da região para o setor da 

construção. O questionário recolheu percepções acerca da metodologia BIM, bem como o nível de 

implementação e as barreiras à sua utilização.  

A realização desse inquérito foi fundamental para propor orientações a fim de facilitar a implementação 

e utilização do BIM, adequadas ao cenário encontrado.  Após a sua aplicação, foram obtidas 13 respostas 

que, apesar de não ser possível considerar como representativo do universo do estudo, foi um número 

significativo diante da quantidade de inquéritos enviados, com uma taxa de resposta de 62%, e 

considerando as limitações decorrentes da pandemia do Covid-19. 

Desse modo, foi observado que a utilização do BIM ainda está em momento inicial dentro da amostra 

analisada. Todos os participantes do estudo reconheceram a importância do BIM e, na maioria dos 

casos, trabalham em organizações que essa metodologia já foi implementada, contudo ainda não é 

utilizada por todos os intervenientes de forma unificada e a maior parte das organizações ainda não 

possuem um nível de maturidade elevado.  

Outro ponto que merece destaque é que parece ainda ser necessário reforçar o BIM como uma 

metodologia de gestão de projetos, pois não foi observado um consenso ao selecionar os termos 

relacionados com o BIM. Foi notório que, para a maior parte dos inquiridos, a noção do BIM para além 

de um software já está bem difundida, mas é preciso reforçar a noção completa sobre a metodologia, 

por exemplo, através da consciencialização sobre o tema. 

Além disso, foram percebidas algumas contradições, como ao comparar os resultados sobre a utilização 

da metodologia BIM nas organizações com o nível de maturidade. Alguns dos respondentes afirmaram 

que suas organizações não utilizam o BIM, mas também informaram que elas estão no nível 2 de 

maturidade BIM. Esse fato pode demonstrar um conhecimento baixo sobre essa metodologia, uma vez 

que esse segundo nível de maturidade implica a utilização do BIM. 

No entanto, observou-se que os respondentes do inquérito estão conscientes dos benéficos do BIM, no 

qual apontaram como os principais a melhora na qualidade do projeto, a redução dos erros e a melhor 

gestão da informação. Esse resultado pode ser reflexo das atividades constatadas em que o BIM é mais 

utilizado, como a visualização do modelo 3D, detecção de conflitos e simulações, que impactam tanto a 
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qualidade quanto a redução dos erros. Foi constatado que o contrário também ocorre, os benefícios 

menos identificados estão relacionados a atividade em que menos se utiliza o BIM, como a visualização 

do planejamento, ao planejamento de cronograma e logística do canteiro para o melhor controle do 

tempo e o melhor planejamento. 

Esse momento inicial de implementação da metodologia BIM também pode ser percebido através do 

baixo número de respondentes treinados para utilizar o BIM, apenas metade dos inquiridos que 

trabalham em organizações com metodologia implementada foram capacitados. Contudo, faz-se 

necessário destacar que esse resultado pode ser reflexo de uma das principais barreiras: o elevado 

investimento nos treinamentos para metodologia BIM. 

De forma surpreendente, a análise dos dados indicou uma pequena quantidade de respondentes que 

conhecem as iniciativas para uma estratégia BIM nacional e que, ao mesmo tempo, são os mesmos com 

mais tempo de experiência com a metodologia. Tal resultado pode indicar que nos últimos anos essas 

iniciativas não têm sido suficientemente divulgadas pelo que há a necessidade de reforçá-las. Essas 

ações para divulgar as iniciativas BIM podem ser conciliadas com o objetivo de consciencialização dos 

vários intervenientes dos projetos da construção. 

A análise dos resultados do inquérito também incluiu a classificação da importância das barreiras à 

utilização do BIM, a qual foi fundamental para priorizar alguns dos desafios a serem enfrentados na 

disseminação da metodologia na região norte de Portugal. Segundo os respondentes, as principais 

barreiras estão relacionadas aos investimentos necessários para o BIM, a não exigência da utilização do 

BIM pelas diferentes partes interessadas, a resistência a mudança e a tendencia de manter o ambiente 

tradicional. Essa classificação foi considerada pertinente devido aos seus reflexos nos demais resultados 

do inquérito.  

No intuito de examinar mais detalhadamente, foi realizada uma comparação da classificação das 

barreiras entre os respondentes de organizações que têm a metodologia BIM implementada e os que 

não têm. Numa primeira análise, observou-se que, de forma geral, as principais barreiras possuem uma 

classificação similar, com exceção da resistência à mudança e a tendencia de manter o ambiente 

tradicional, as quais, para o segundo grupo, ambas as barreiras têm menos importância. 

Também foi notado, na análise do grupo de organizações que têm a metodologia BIM implementada a 

semelhança entre as classificações geral e a referente a esse. No entanto, é preciso destacar que o 

motivo pelo qual isso pode ter ocorrido se deve pelo fato de o grupo representar uma parcela maior dos 

respondentes. Enquanto na análise das organizações que não possuem o BIM implementado, foi 
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observado que na maioria das barreiras os valores do IIR foram menores. Isso pode indicar que, para os 

respondentes, essas barreiras não são significativas face a outras não mencionadas ou que exista 

dificuldade em percebê-las, por isso seria necessário realizar uma análise aprofundada desse grupo para 

entender esse resultado. 

Também foi realizada a comparação dos resultados com estudos referenciados no estado da arte sobre 

a utilização da metodologia BIM em Portugal. Assim, foram observadas similaridades, inclusive sobre a 

percepção das barreiras em estudos dos últimos seis anos. A constância de algumas dessas barreiras 

reforça a necessidade de combatê-las, com ações para amenizar as dificuldades e assim intensificar a 

utilização da metodologia. 

As análises dos dados recolhidos no questionário foram fundamentais para propor uma série de 

orientações com a intenção de facilitar a introdução da metodologia BIM na gestão de projetos das 

organizações portuguesas. Dessa forma, foram sugeridas ações para consciencialização e educação dos 

intervenientes, para a apresentação de casos de sucesso à administração de topo das organizações, 

para a gestão da mudança, para treinamentos de qualidade sobre a metodologia, entre outras.  

Ficou evidente a grande necessidade de realizar ações para consciencializar, informar e, até mesmo em 

alguns casos, educar os intervenientes sobre a metodologia BIM. Sendo assim, foi reunida uma série de 

assuntos a serem abordados ou reforçados, como:  

• A definição da metodologia BIM, suas vantagens, benefícios e requisitos; 

• As diferentes dimensões e níveis de maturidade do BIM, com as diversas possibilidades da sua 

utilização na gestão de projeto; 

• A importância da definição de guias de boas práticas e roadmaps, a fim de orientar e definir 

prazos para a implementação do BIM; 

• As barreiras e dificuldades da utilização da metodologia BIM com orientações para amenizá-las, 

no intuito de auxiliar na sua percepção e no seu enfrentamento;  

• A existência dos diferentes modelos de contratos apropriados ao BIM e como aplicá-los. 

Uma ação proposta que poderia auxiliar à consciencialização é a realização de treinamentos sobre a 

metodologia BIM, pois poderiam ser abordados os assuntos apontados acima. No entanto, algumas 

barreiras ainda dificultam a aplicação dos treinamentos, uma vez que necessitam de um investimento 

inicial cujo retorno não é tão evidente para a administração e, às vezes, são considerados insuficientes. 
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Apesar dessas dificuldades, a capacitação de qualidade dos intervenientes é fundamental para a 

utilização eficiente do BIM. 

As iniciativas de disseminação e apoio à metodologia BIM também são essenciais para a 

consciencialização dos intervenientes, sobretudo porque o inquérito revelou que eram pouco conhecidas 

pelos inquiridos. Em Portugal, destaca-se a CT 197 que realiza diversos trabalhos desenvolvendo normas, 

guias e instrumentos sobre o BIM. É necessário que a comissão promova um plano de ações para 

divulgação desses trabalhos e discussão sobre a utilização da metodologia nacionalmente. 

Essas iniciativas podem auxiliar os órgãos reguladores na definição de orientações, boas práticas e 

roadmaps com prazos para exigência da utilização da metodologia BIM. As definições por parte do 

governo português são essenciais para difundir amplamente a implementação do BIM, como ocorrido 

em outros países e observado no estado da arte. É fundamental que esse órgão assuma uma atitude 

proativa na disseminação do BIM.  

Por fim, é necessário destacar o papel do gestor de projeto, pois é um interveniente fundamental para 

contribuir na mudança do cenário da metodologia BIM e na amenização das barreiras com o objetivo de 

facilitar a sua introdução nas organizações. Por ser um elemento central para o projeto e os demais 

intervenientes, o gestor de projeto pode a encorajar e participar ativamente da implementação e da 

utilização da metodologia. Além disso, pode tomar atitudes tanto para auxiliar a apresentação e a 

utilização do BIM nas organizações quanto para criar um ambiente, na equipe projeto, propício a 

mudanças e a discussões sobre seus impactos, benefícios e desafios. 

É interessante destacar que as orientações propostas para o gestor de projetos necessitam que ele tenha 

um conhecimento básico e prévio sobre a metodologia BIM para aplicá-las. Essa necessidade reforça 

ainda mais a importância da consciencialização e da disseminação das informações sobre o BIM em 

Portugal, pois antes da ação é preciso a compreensão. 

O presente trabalho constatou que a situação da utilização do BIM ainda está num momento inicial, em 

que algumas organizações já se empenham na busca de maior maturidade BIM enquanto as demais 

ainda não iniciaram a sua implementação. Em suma, foram identificados alguns desafios enfrentados 

para a utilização da metodologia BIM na gestão de projetos da construção na zona norte de Portugal.  

Ademais, foram propostas orientações adequadas a esses desafios no intuito de facilitar a introdução do 

BIM nessa região. Dentre as orientações propostas, a que mais se destacou foi a consciencialização para 

divulgar, informar e convencer as partes interessadas da eficiência dessa metodologia na gestão de 

projetos e nas construções, mesmo com a necessidade de um investimento inicial maior. Portanto, o 
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presente trabalho reforça a importância da consciencialização sobre a metodologia BIM como um passo 

imprescindível em direção ao sucesso da implementação e utilização do BIM. 

Assim, o presente trabalho conseguiu cumprir todos os objetivos, principal e específicos, além de 

entregar o produto final, o conjunto de orientações que facilite a introdução do BIM na Gestão de Projetos 

das organizações inquiridas e com o cenário encontrado na zona norte de Portugal.  

5.2 Limitações do estudo 

O trabalho realizado deparou-se com limitações ao longo deste estudo, como habitual em trabalhos 

científicos, sendo fundamental reconhecê-las. Por ser um trabalho baseado na recolha de dados através 

de inquéritos, a principal limitação foi a amostra reduzida, tanto pela delimitação geográfica do trabalho 

em investigar apenas o norte de Portugal, como também pelo baixo número de organizações portuguesas 

com a metodologia BIM implementada. Assim, durante as análises não foi possível realizar 

generalizações e, por isso, foi necessário prudência a este nível. 

A pandemia do Covid-19, que obrigou ao encerramento das atividades presenciais, também foi uma 

limitação que afetou a mobilização dos inqueridos. Além disso, a autora precisou retornar ao Brasil, o 

que diminuiu as opções de contato, que ficaram restritas apenas aos meios eletrônicos (e-mail e 

LinkedIn). 

O período de realização do inquérito, que abrangeu as datas comemorativas de Natal e Ano novo, 

também foi uma limitação que pode ter afetado o número de respostas do inquérito. Dessa forma, para 

obter os resultados foi fundamental insistir com os inqueridos no intuito de evidenciar a importância e a 

relevância de contribuir com as suas respostas para o estudo. 

Outra limitação enfrentada nesse trabalho, foi a impossibilidade de verificar e validar se cada respondente 

representava apenas uma organização, pois foram convidados mais de um indivíduo de uma mesma 

organização, além de que foi solicitado para reencaminharem o convite aos colegas. Por conseguinte, é 

possível que várias pessoas de uma mesma entidade tenham respondido o inquérito. 

Por último, por se tratar de um estudo baseado apenas na análise quantitativa, essa escolha se tornou 

uma limitação, pois em alguns aspectos não foi possível aprofundar o conhecimento para entender 

resultados que se destacaram ou eram contraditórios.  

Apesar das limitações apontadas, o presente estudo conseguiu atingir seus objetivos estabelecidos de 

forma satisfatória. 
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5.3 Propostas para trabalhos futuros 

Tendo em vista o trabalho realizado, foram prostas recomendações para investigações futuras na 

temática sobre a implementação e utilização da metodologia BIM. A principal sugestão seria buscar 

alargar a amostra para obter informações e opiniões diversificadas, além de possibilitar uma análise 

estatística dos resultados.  Também seria interessante realizar o estudo com outros intervenientes afim 

de correlacionar os resultados deste estudo. Outra possibilidade seria expandir o estudo para outras 

regiões de Portugal, a fim de verificar e comparar as descobertas, se são semelhantes ou distintas, para 

que as orientações sejam adequadas a cada situação. 

Outra sugestão para trabalhos futuros seria incluir uma etapa com recolha de dados qualitativos, por 

meio de entrevistas ou técnica semelhante. A inclusão da análise qualitativa seria importante para 

aprofundar certos pontos em que as análises dos dados quantitativos geraram novas dúvidas, como, no 

caso deste trabalho, o baixo número de inquiridos com treinamentos BIM e como estão ou irão utilizar a 

metodologia sem receber o devido treinamento. 

Assim como essa questão dos treinamentos, outro ponto para uma análise aprofundada seria a relação 

entre as organizações que utilizam ou não a metodologia BIM e que já utilizaram ou não em algum 

projeto. É interessante estudar as organizações que já tem o BIM implementado, mas que alguns 

inquiridos referiram que ainda não a utilizaram, para entender as causas, e perceber se isso se deve ao 

fato de ainda estar em curso o processo de implementação ou se foi devido ao impedimento de alguma 

barreira. Já no caso oposto, no qual as organizações não têm a metodologia implementada, mas os 

respondentes utilizaram o BIM em algum projeto, seria interessante entender como isso ocorreu, se foi 

por exigência ou necessidade de algum projeto isolado no qual estava a ser utilizado o BIM ou se foi 

apenas um projeto piloto, e por outro lado perceber as causas da não implementação da metodologia. 

Essa recolha de dados qualitativos poderia auxiliar, ainda, a entender por que os valores de importância 

das barreiras nas organizações que não tem o BIM implementado foram bem menores em comparação 

com as organizações que já possuem a metodologia implementada. Dessa forma, seria possível verificar 

se a percepção dessas barreiras ainda não é tão clara por esse grupo, se as barreiras analisadas 

realmente não são tão importantes, se outras não mencionadas são mais significativas ou, até mesmo, 

identificar outros motivos não considerados. 

Por fim, uma última sugestão seria a realização de um estudo no intuito de verificar a eficiência das 

orientações presentes neste trabalho para facilitar a implementação e utilização da metodologia BIM. 

Essa recomendação é essencial para validar e avaliar a aplicabilidade prática desta proposta.
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APÊNDICE 1 – LISTA DAS ORGANIZAÇÕES QUE COMPÕEM A AMOSTRA 

Classe Alvará Descrição Morada 1 Morada 2 Morada 3 Morada 4 

9 10 
Mota-Engil, Engenharia 
e Construção, S.A. 

Lg. Paco 6 - Casa da 
Calcada  

Cepelos  
4600-032    

Amarante - Porto 
Amarante  

9 1237 
Casais - Engenharia e 
Construção S.A. 

R. Anjo 27  
Mire de 
Tibaes  

4700-565    
Braga - Braga 

Mire de Tibães  

9 1906 
Visabeira Soc Tecnica 
de Obras e Projectos 
Lda 

R. Grao Vasco 10 1  Viseu  
3500-138    

Viseu - Viseu 
Viseu  

9 2108 
Empresa de 
Construções Amandio 
Carvalho, S.A. 

Av. Carlos Bacelar, 
174  

Vila Nova de 
Famalicao  

4760-103    Vila Nova de 
Famalicão - 
Braga 

Vila Nova de 
Famalicão  

9 2261 
Alberto Couto Alves, 
S.A. 

Rio - Vale de S. 
Martinho  

Vila Nova de 
Famalicao  

4770-616    Vila Nova de 
Famalicão - 
Braga 

São Martinho 
Vale  

9 2490 
Construções Gabriel A. 
S. Couto, SA 

R. Sao Joao Pedra 
Leital 1000  

Requiao  

4764-970    Vila Nova de 
Famalicão - 
Braga 

Vila Nova de 
Famalicao  

9 2846 
Domingos da Silva 
Teixeira, S.A. 

R. Dos Pitancinhos  Palmeira  
4700-727    

Braga - Braga 
Palmeira Brg  

9 4670 
Constructora San Jose 
S.A. 

Representacao 
Portugal R. Orfeao 
Porto 360 Sl 4  

Lordelo Ouro  
4150-798    

Porto - Porto 
Porto  

9 4868 
Lucio da Silva Azevedo 
& Filhos S.A. 

R. Martins Maia 45  
Vilar do 
Pinheiro  

4486-000    
Vila Do Conde - 
Porto Vilar de 

Pinheiro  

9 10408 
Alexandre Barbosa 
Borges, S.A. 

Martim de Alem  Barcelos  
4755-307    

Barcelos - Braga 
Martim  

9 43955 
Soc. Construções 
Soares da Costa, S.A. 

R. Santos Pousada 
220  

Porto  
4000-478    

Porto - Porto 
Porto  

9 28650 M. Couto Alves S.A. 
R. Joao Oliveira 
Salgado Lt 7 Fr Bc  

  4810-015    Guimarães - 
Braga Guimarães 

8 418 CARI Construtores S.A. R. India 350/358  Urgezes  
4835-061    Guimarães - 

Braga Guimarães  

8 579 
Costeira Engenharia e 
Construção S.A. 

R. Veiga 9  Adaufe  
4710-572    

Braga - Braga 
Adaúfe  

8 5617 
Rodrigues & Camacho 
Construções, S.A. 

R. 25 de Abril 55  Silvares  
4835-400    Guimarães - 

Braga Guimarães  
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Classe Alvará Descrição Morada 1 Morada 2 Morada 3 Morada 4 

7 1523 Martins & Filhos, A.S. 
Est. Sta. Marinha 
Alheira N2745  

  4750-806    
Barcelos - Braga 

Barcelos 

7 10553 
O Feliz - 
Metalomecanica, S.A. 

Av. de S. Lourenco, 
41  

Celeiros  
4700-610    

Braga - Braga 
Celeiros Brg  

7 14953 
Fuste Construção 
Imobiliária S.A. 

R. Sto. André 198  
Parque 
Industrial 
Adaufe  

4710-596    
Braga - Braga 

Adaúfe  

7 9624 
Habitamega - 
Construções, S.A. 

Agua Nova - Figueiro  Amarante  

4615-172    

Amarante - Porto Figueiró 
(Santiago)  

7 3402 Garcia, Garcia, S.A. R. Vila Moure 101  
Moreira de 
Cónegos  

4815-301    
Guimarães - 
Braga Moreira de 

Cónegos  

7 58886 Bysteel S.A. 
R. Pitanchinhos 
Apartado 208  

Palmeira  
4711-911    

Braga - Braga 
Braga  

7 6075 
Cândido José Rodrigues, 
S.A. 

R. Do Louredo, 447  
Selho S. 
Lourenço  

4800-214    Guimarães - 
Braga Guimarães  

7 26255 
N. V. E. - Engenharias, 
S.A. 

R. Dr Jose Sampaio 
632  

Sao 
Sebastiao  

4810-275    Guimarães - 
Braga Guimarães  
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APÊNDICE 2 – INQUÉRITO - BIM NA GESTÃO DE PROJETOS: DESAFIOS PARA AS PARTES 

INTERESSADAS 
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APÊNDICE 3 – E-MAILS E MENSAGENS ENVIADOS AOS RESPONDENTES 

• E-mail convite para participação no estudo 

 

• E-mail convite para convidar, mais uma vez, a responder ao inquérito e ressaltar a importância 

da obtenção das respostas 
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• Mensagem no LinkedIn para adicionar os respondentes  

 

• Mensagem no LinkedIn para participação no estudo 

 

• Mensagem no LinkedIn para convidar, mais uma vez, a responder ao inquérito e ressaltar a 

importância da obtenção das respostas 
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APÊNDICE 4 – RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO GOOGLE FORMS 
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