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Eras 

Bernstein 
(2014) 

Geometria precisa e 
detalhada, porém ainda 
dependia de decisões por 
intuição ou julgamentos, 
porque mesmo o melhor 
desenho é apenas um 
desenho  

Não é mais apenas o desenho, 
agora é modelagem 3D, 
permitindo analisar e simular 
a realidade. 

Projetar para uma rede cada 
vez mais conectando as 
pessoas, a tecnologia e o 
mundo em torno deles. 







“Com  o BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é 
construído de forma digital. Quando completo, o modelo gerado 
computacionalmente contém a geometria exata e os dados 
relevantes, necessários para dar suporte à construção, à 
fabricação e ao fornecimento de insumos necessários para a 
realização da construção.” 

Eastman et al.(2014) 



“BIM é um modelo digital da edificação, paramétrico e 
orientado a objetos, que representa não só suas 
características geométricas, mas também o inter-
relacionamento entre seus componentes e os 
parâmetros e atributos destes, fornecendo informações 
relevantes para a tomada de decisão pelos diferentes 
agentes envolvidos no empreendimento, em todo o 
ciclo de vida da edificação.” 

Prof. Eduardo Toledo Santos (2013) 

Modelo + Informação 
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BIM - Já são mais de 
 200 usos registrados 



BIM é: 

É uma tecnologia? 
Este novo meio de trabalhar utiliza novas 
tecnologias para existir, desenvolvendo o 
projeto em um ambiente virtual. 

 

É um modelo 3D? 
O modelo 3D é a base de informações 
para demais processos. 
 

É um processo? 
Um novo processo, com integração entre 
os agentes, maior colaboração, 
acompanhando todo o ciclo de vida da 
construção. 
 



BIM não é: 

1) Não é um software! 
2) Não é um método/metodologia! 
 É um processo 
3) Não é só para edificações! 
4) Não é um banco de dados! 
 Estrutura diferente 
5) Não é um repositório de 
documentos! 
 É necessária uma estrutura 
maior  de inter-relacionamento 
8) Não é apólice de seguro contra 
descuido ou negligência! 
 Um profissional ruim, 
continuará  ruim 

10) Não é mágica!  

1 2 3 



Os contratantes obtém maiores lucros e benefícios 
com a adoção da tecnologia BIM, e como principais 
interessados deveriam incentivar o desenvolvimento 
das equipes e a implantação.  
Kymmel, 2008 

Os benefícios são maiores para proprietários, 
construtores e projetistas, nesta ordem. 
Projetistas estão ‘a reboque’ destes interesses.  
Leusin, 2007 
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Tradicional BIM 

Curva de MacLeamy 

Patrick MacLeamy – CEO HOK 

Curva de esforço 



Estratégia 

Pessoas Tecnologia 
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Cenário 









Building INFORMATION modeling 

Velocidade 
e facilidade 
de acesso 



BIM (componentes digitais) é parte de 

Engenharia digital (assunto) é parte de 

Transformação digital (negócio) é parte de 

Sustentabilidade da empresa (resultado comercial) 

Hierarquia digital 



A mudança de cultura 

Não é feita na mente É feita no coração 



• Mudou o sistema de aprovação e 
gerenciamento, do contrário não teria tido 
sucesso; 

• O general contractor (EGIS) fez as 
definições de BIM, além de definir com o 
contratado como queriam ser pagos e em 
quais proporções; 

• O Société não sabia o que queria, apenas 
que deveria ser a transformação digital. 






