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Carta ao leitor

Nós acreditamos que a metodologia BIM é a 
alavanca que trará a transformação digital para 
o canteiro de obras.

E o ano de 2020 mostrou que, definitivamente, 
a digitalização e os processos colaborativos 
serão diferenciais competitivos fundamentais 
para tempos de grandes mudanças e novos 
paradigmas.

Realizar o Mapeamento de Maturidade BIM 
Brasil foi ao mesmo tempo, um desafio e um 
marco na história do BIM em nosso país. E 
mostrou-se ser uma jornada extremamente 
gratificante.

Ao longo desta pesquisa, iniciativas 
pública e privadas, associações de classe e 
organizações profissionais e todos os grandes 
elos da Indústria da Construção se uniram, 
buscando a resposta para uma pergunta 
inquietante: Qual a maturidade da metodologia 
BIM na Indústria da Construção Brasileira?

As informações trazidas por mais de 600 
empresas e profissionais mostram que ainda 
temos um longo caminho a percorrer, até atingir 
um processo maduro e coeso de adoção do 
BIM. Mas o cenário mapeado também mostra 
um segmento atento a novidades e que realiza 
ações de estruturação e aprendizado, base para 
fortalecimento do BIM no Brasil.

Estas empresas e profissionais, e as mais de 
16 instituições envolvidas na realização do 
Mapeamento de Maturidade BIM Brasil, acreditam 
na transformação. Nós acreditamos no BIM.

E agora, você também faz parte desta história.

Aproveite a leitura.

LUIZ IAMAMOTO
Líder de Infraestrutura na Grant Thornton Brasil

FABRÍCIO SCHVEITZER
COO no Sienge
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Conheça o Mapeamento BIM Brasil

O Mapeamento de Maturidade BIM Brasil tem por objetivo 
identificar a adoção da Metodologia BIM em todo o 
Brasil, com um foco especial à Cadeia da Indústria da 
Construção.

As empresas que participaram deste estudo estão 
especialmente concentradas nos segmentos de:

• Indústria de materiais, componentes e sistemas 
construtivos e;

• Construção Civil e seus vários atores  – Escritórios 
de Projeto, Construtoras, Incorporadoras, Loteadoras, 
Administradoras de Obra e Serviços especializados de 
Engenharia e Arquitetura.

Também tivemos a participação de Empresas e Órgãos 
Públicos, Instituições de Ensino e Organizações de 
Interesse Público.

Muito embora apoiado em metodologias reconhecidas 
para mensuração da adoção e maturidade da metodologia 
BIM em uma Empresa, não é objetivo deste estudo definir 
métricas ou indicadores nacionais ou estaduais para o 
BIM.

Desta forma, os dados aqui apresentados caracterizam-
se como uma pesquisa junto a mais de 600 empresas e 
profissionais autônomos, entusiastas da Metodologia BIM, 
que compartilharam um pouco de sua rotina, experiências 
e práticas. 

Os dados apresentados não apresentam validade 
estatística e, portanto, não devem ser extrapolados para 
considerar um cenário estadual ou nacional.
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Conheça o Mapeamento BIM Brasil

O Mapeamento de Maturidade BIM Brasil ocorreu de 29 de 
junho a 04 de setembro de 2020 e foi composto de duas 
etapas:

1ª Etapa: Captação de Respondentes e caracterização das 
empresas interessadas

Nesta etapa, foram coletadas informações de perfil, 
como Estado da Matriz, número de colaboradores, 
atividade principal , áreas e segmento de atuação. Mas, 
principalmente, os participantes puderam responder uma 
grande pergunta:

“Sua Empresa utiliza a Metodologia BIM?”

Com base nesta resposta, houve uma segmentação da 
pesquisa.

Para as empresas que declararam já adotar a Metodologia 
BIM, foram coletados os dados dos profissionais 
fundamentais na Empresa para o sucesso da adoção 
do BIM: Direção, Direção de TI, Gerência, Analista e 
Responsável BIM. Para estes profissionais, foi concedido o 
acesso à BIM Assessment Platform.

Mas fomos além.

Para as empresas que declararam ainda não adotar a 
Metodologia BIM, buscamos identificar as principais 
barreiras para adoção do BIM e a perspectiva de prazo 
para adoção da metodologia.
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Conheça o Mapeamento BIM Brasil

2ª Etapa: Resposta à BIM Assessment Platform

Para as empresas que declararam adotar a Metodologia 
BIM, a partir de 03 de agosto de 2020 foi disponibilizado o 
acesso à BAP – BIM Assessment Platform, uma ferramenta 
que permite a análise dos dados mais relevantes de uma 
organização com o objetivo de se obter o levantamento e 
análise do planejamento de sistemas internos para adoção 
da Metodologia BIM.

A experiência da Grant Thornton, detentora dos direitos da 
BAP, demonstra que os dados obtidos na ferramenta trazem 
recomendações precisas de melhorias e práticas para 
alcançar uma adoção bem sucedida.

Os perfis selecionados para responder a BAP, nas empresas 
que declararam adotar a metodologia BIM, foram:

• Direção: Este perfil corresponde aos profissionais dentro 
da organização que realizam atividades relacionadas 
à tomada de decisão estratégica e tática na empresa. 
Exemplos desse perfil são a Alta Direção, Gestão 
Empresarial, Diretores de P&D, Gerentes de Inovação, 
Diretores de Serviços Técnicos, Diretores de Pesquisa 
etc;

• Direção de TI: Este perfil de acesso corresponde aos profissionais 
que realizam as atividades de definição estratégica e operacional 
da política de TI da organização. Exemplos são CIOs, Diretores de 
TI, Gerentes de TI/Sistemas etc.

• Gerência: Refere-se ao nível de gestão tática e operacional 
de projetos e obras, envolvidos na gestão de equipes para o 
adequado cumprimento dos objetivos definidos, dentro dos 
parâmetros de qualidade e rentabilidade da empresa. Exemplos 
deste perfil de competência são Gerentes de Obra, Gerentes de 
Projeto, Gerentes de Planejamento, Gerentes Técnicos etc.

• Analista: Refere-se ao time técnico envolvido na análise e 
utilização de projetos. Exemplos do perfil são: Engenheiros de 
Produção, Engenheiros de Campo, Topógrafos, Engenheiros 
de Serviços Técnicos, Especialistas Técnicos, Desenhistas, 
Topógrafos, Técnicos BIM, Coordenador BIM etc.

• Responsável BIM: Este perfil corresponde aos profissionais que 
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da 
atividade BIM da empresa em termos da sua implementação, da 
produção de informações estruturadas com ferramentas BIM 
ou que seguem a metodologia BIM. Exemplos deste perfil são: 
Gerente BIM Corporativo, Gerente Técnico BIM, Coordenador BIM 
Corporativo, Gerente BIM de grandes projetos, etc.
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Conheça o Mapeamento BIM Brasil

A plataforma desenvolve vários questionários para avaliar 
tanto da capacitação da Organização como de seus 
colaboradores. 

Quando o profissional realizou seu cadastro na plataforma 
declarou seu perfil (Direção, Direção de TI, Gerente, 
Analistas e Responsável BIM). Esta declaração segmentou 
o questionário da plataforma, de acordo com o perfil 
profissional, a fim de ser aumentar a acurácia e análise do 
estado atual da organização quanto à maturidade BIM.

A composta por três blocos principais:

• Avaliação Geral: Estado atual que permite conhecer 
as necessidades da organização, os processos e seu 
planejamento estratégico, avaliando com precisão seu 
planejamento de sistemas de TI.

• Capacitação BIM: Os principais fatores que influenciam 
a implementação do BIM são analisados e avaliados. 

• Avaliação Pessoal: As capacidades da equipe atual 
são avaliadas, identificando onde estão os pontos 
fortes, fracos e necessidades, a fim de tomar a decisão 
certa sobre os perfis apropriados para facilitar a 
implementação. 
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Amostra e Metodologia 
de Pesquisa
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Amostra e Metodologia de Pesquisa

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
Respondentes por Estado
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Amostra e Metodologia de Pesquisa

ATIVIDADE DA EMPRESA 

Autodeclaração, com possibilidade de múltipla escolha
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Amostra e Metodologia de Pesquisa

ÁREA DE ATUAÇÃO 
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Amostra e Metodologia de Pesquisa

Também perguntamos aos respondentes o número de 
colaboradores da Empresa.

Considerando este critério, a amostra de respondentes do 
Mapeamento BIM Brasil caracteriza-se por empresas de até 
20 colaboradores – 55,8% da amostra total.

Acima de 500
colaboradores

59
9,2%

Até 500
colaboradores

74
11,5%

Até 100
colaboradores

62
9,6%

Até 50
colaboradores

89
13,8% Até 20

colaboradores
89

13,8%

Até 9
colaboradores

204
31,7%

Empreendedor
Individual

66
10,3%
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BIM: presente ou 
futuro na Indústria da 
Construção?
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Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?

Ao término do formulário da Etapa 1, os participantes 
responderam uma pergunta importante:

Sua empresa utiliza a Metodologia BIM?

O intuito desta pergunta foi obter um mapa de adoção 
da Metodologia BIM no Brasil, identificando empresas e 
profissionais que já adotam o BIM e seus processos no dia 
a dia de seu projetos.

Os dados são bastante impactantes.

Das 643 empresas e profissionais que participaram do 
Mapeamento BIM Brasil, 247 respondentes declararam que 
sim, já utilizam a Metodologia BIM.

Este número corresponde a 38,4% da amostra total e se 
concentra, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste.
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Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?
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O mapeamento da adoção da Metodologia BIM, por idade 
da Empresa, traz respostas bastante interessantes.

A maioria das empresas que respondeu à pesquisa tem 
entre 0 e 10 anos de operação. 

As empresas mais jovens – entre 0 e 10 anos – 
respondem por cerca de 55,5% dos respondentes que 
declaram adotar a metodologia BIM. A distribuição se 
mantém linear entre empresas na faixa dos 11 aos 31 
anos, quando há um salto significativo: há uma adoção 
relevante do BIM nas empresas na faixa dos 31 aos 35 
anos.

Entre as empresas que declaram não adotar a metodologia 
BIM, observa-se um comportamento um pouco diferente: 
53,5% das empresas que declaram não adotar a 

metodologia BIM estão são empresas com menos de um 
ano de idade até 15 anos de operação.

Porém, observa-se um interessante comportamento para 
as empresas com mais de 40 anos de operação.

Percentualmente, é nesta faixa que observa-se a maior 
adoção da Metodologia BIM, considerando o número 
de empresas nesta faixa de idade participantes do 
Mapeamento BIM Brasil.

Esta análise sinaliza que muito embora a amostra seja 
caracteriza por empresas entre 0 e 10 anos de operação, 
há indícios de que a Metodologia BIM é realidade bem 
sucedida em empresas que cruzaram as primeiras quatro 
décadas de operação.

Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?
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DISTRIBUIÇÃO DA ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Por Idade da Empresa
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Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?
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ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Por Número de Colaboradores da Empresa
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Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?
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Uma outra percepção interessante que pode ser extraída do 
Mapeamento BIM Brasil é a análise de adoção da Metodologia BIM por 
área de atuação.

A área de atuação foi informação autodeclarada do respondente, sendo 
possível apontar mais de uma opção por respondente. Deste modo, 
os percentuais relativos entre área de atuação e o número total de 
respondentes não tem significância. Porém, a análise da adoção, pelo 
número de respondentes por segmento, mostra-se oportuna.

É possível observar que, dentre os respondentes desta pesquisa, os 
seguintes segmentos possuem significativa adoção da Metodologia BIM:

• Escritórios de Projeto;

• Indústria de materiais, componentes e sistemas construtivos e;

• Loteadoras.

Nos segmentos de Autoconstrução e Consultoria também se observa 
uma boa adoção da Metodologia BIM.

No mercado tradicionalmente consumidor de Projetos – Construtoras, 
Incorporadoras, Empresas ou Órgãos Públicos e empresas de 
Infraestrutura – a adoção do BIM mostra-se em evolução.

MAPEAMENTO DE MATURIDADE BIM BRASIL 20VOLTAR AO ÍNDICE

Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?
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Este cenário sinaliza uma 
interessante oportunidade de 
cooperação entre os diferentes atores 
e criação de novas parcerias.

Escritórios de Projeto, Consultorias 
BIM e empresas e profissionais 
autônomos, que acabam por 
consumir projetos modelados, 
podem manter um estreito e longo 
relacionamento.

A informação compartilhada por estes 
atores, e enriquecida com bibliotecas 
BIM disponibilizadas pela Indústria de 
materiais, componentes e sistemas 
construtivos é uma das maiores 
alavancas para a transformação 
digital da Indústria da Construção.

ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Por Área de Atuação
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Consultoria em BIM

Consultoria

Construtora e Incorporadora

Construtora

Autoconstrução

Administradora de Obras

Sim Não

Adoção da Metodologia BIM: presente ou futuro?
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Qual o cenário nas empresas que ainda 
não adotaram a Metodologia BIM?

Tão importante quanto entender a realidade de adoção e maturidade da 
Metodologia BIM, é compreender os desafios de Profissionais Autônomos, 
escritórios, Empresas e Instituições que ainda não migraram para projetos 
com modelagem de informação.

O Mapeamento BIM Brasil mostrou que a maior parte das empresas 
participantes declaram ainda não adotar a Metodologia BIM – das 643 
empresas participantes, 396 declaram ainda não utilizar o BIM.

É interessante observar que, em um estudo voltado ao estudo da 
Maturidade BIM, o maior número de respondentes declare não adotar a 
Metodologia BIM. Pode-se supor que, para estas empresas, muito embora 
o BIM ainda não seja uma realidade, os profissionais da área estão 
atentos às informações relevantes para dar o próximo passo.

Assim, parte da missão do Mapeamento BIM Brasil está em identificar os 
principais obstáculos enfrentados pelos diferentes atores da Indústria da 
Construção e qual a expectativa de prazo para a adoção da Metodologia 
BIM.

Acreditamos que estas informações possam fornecer importante subsídio 
a Gestores Públicos e Privados a fim de estabelecer ações estratégicas 
para alavancar o BIM nas diferentes esferas e perfis da Indústria da 
Construção.

MAPEAMENTO DE MATURIDADE BIM BRASIL 22
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Qual o cenário nas empresas que ainda 
não adotaram a Metodologia BIM?

Ao serem questionados sobre a 
pretensão de adotar a Metodologia 
BIM, os respondentes trouxeram boas 
notícias.

Cerca de 43% das empresas e 
profissionais que participaram do 
mapeamento afirmam que pretendem 
adotar o BIM em um horizonte máximo 
de um ano.

Este número salta para 47% quando 
consideramos um prazo de adoção do 
BIM até 2022.

Estes dados são realmente 
motivadores, principalmente 
considerando o momento de 
realização deste estudo: de junho 
a setembro/2020, isto é, durante o 
período de pandemia decorrente da 
COVID-19.

PRETENDE ADOTAR A METODOLOGIA BIM?
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Qual o cenário nas empresas que ainda 
não adotaram a Metodologia BIM?

A análise das intenções de adoção da Metodologia BIM, 
para os próximos anos, considerando a segmentação por 
idade da empresa aponta alguns padrões interessantes.

Entre as Empresas e Profissionais que trabalham com uma 
expectativa de prazo para adoção do BIM, os próximos 
doze meses mostram-se como cruciais para esta adoção. 
19,7% das empresas espera adotar o BIM até o final de 
2021. O perfil das Empresas e Profissionais rumo a adoção 
do BIM nos próximos 3 a 12 meses é semelhante: a 
maioria atua no mercado entre 0 e 10 anos. 

Entretanto, há um sinal de alerta: uma parcela significativa 
das Empresas e Profissionais que declaram a intenção 
de adotar a metodologia BIM não estabelecer um prazo 
para este processo. Este grupo representa 43,18% dos 
respondentes que sinalizaram intenção de adotar o BIM.

Este é um ponto de alerta pois a indefinição de um prazo 
para um projeto transformador como a adoção do BIM, 
pode implicar em despriorização do projeto frente a 
outras demandas. Isto, considerando o cenário incerto 
da Construção Civil, após a pandemia, é um fator de risco 
crítico e deve ser tratado por ações conjuntas em áreas 
pública e privada. 

O cenário de incertezas quanto ao prazo para adoção 
do BIM é maior em empresas mais antigas. Dentre 
os respondentes na faixa dos 36 aos 40 anos, 78,6% 
declaram ter a intenção de adotar a metodologia, mas sem 
uma previsão de data para esta adoção. Este número é 
ainda mais significativo nas empresas na faixa dos 46 aos 
50 anos de operação: 83,3% dos respondentes adotarão o 
BIM, mas não tem um prazo para esta adoção.
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62,5%

63,2%

37,0%

37,5%

14,3%

45,5%

16,7%

56,5%

38,5%

33,9%

48,6%

47,9%

29,2%

31,6%

44,4%

50,0%

78,6%

27,3%

83,3%

30,4%

46,2%

10,2%

4,6%

14,6%

8,3%

5,3%

18,5%

12,5%

7,1%

27,3%

13,0%

15,4%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0%1 00,0%

De 0 a 3 anos

De 4 a 10 anos

De 11 a 15 anos

De 16 a 20 anos

De 21 a 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 35 anos

De 36 a 40 anos

De 41 a 45 anos

De 46 a 50 anos

Mais de 50 anos

Mais de 100 anos

Sim, entre 2020 e 2022 Sim, mas não temos previsão de data Não, não consideramos adotar a metodologia BIM

Qual o cenário nas empresas que ainda não adotaram a Metodologia BIM?

PERSPECTIVAS DE ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Critério: Idade da Empresa (autodeclarada)
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48,7%

43,4%

52,0%

42,4%

54,1%

40,5%

54,8%

43,6%

41,6%

41,3%

44,1%

45,9%

50,0%

38,7%

7,7%

15,0%

6,7%

13,6%

9,5%

6,5%

0,0% 25,0%5 0,0% 75,0%1 00,0%

Empreendedor Individual

Até 9 colaboradores

Até 20 colaboradores

Até 50 colaboradores

Até 100 colaboradores

Até 500 colaboradores

Acima de 500 colaboradores

Sim, entre 2020 e 2022 Sim, mas não temos previsão de data Não, não consideramos adotar a metodologia BIM

Qual o cenário nas empresas que ainda não adotaram a Metodologia BIM?

PERSPECTIVAS DE ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Critério: Número de Colaboradores na Empresa
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Qual o cenário nas empresas que ainda não adotaram a Metodologia BIM?

PERSPECTIVAS DE ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Critério: Área de Atuação

40,0%

41,7%

42,9%

41,5%

49,6%

5,4%

63,9%

0,0%

73,1%

75,4%

0,0%

18,2%

59,1%

51,9%

91,3%

46,7%

46,1%

52,3%

39,5%

94,6%

32,3%

9,7%

19,8%

45,2%

27,0%

100,0%

8,2%

8,7%

11,5%

11,0%

6,2%

11,0%

0,0%

3,8%

0,0%

17,1%

4,8%

0,0%

36,6%

13,9%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0%1 00,0%

Administradora de Obras

Autoconstrução

Construtora

Construtora e Incorporadora

Consultoria

Empresa ou Órgão Público

Escritório de Projetos

Fornecimento e comércio de materiais

Incorporadora

Infraestrutura

Instaladora ou Terceirizada

Loteadora

Sim, entre 2020 e 2022 Sim, mas não temos previsão de data Não, não consideramos adotar a metodologia BIM
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Qual o cenário nas empresas que ainda 
não adotaram a Metodologia BIM?

As perspectivas de adoção da Metodologia BIM, de 
acordo com a área de atuação declarada pela Empresa 
respondente, sinalizam que há ambiente para criação de 
um ecossistema saudável e forte.

Dentre os respondentes, entre 2020 e 2022, o BIM tende a 
ser cada vez mais real no dia a dia de:

• Indústria de materiais, componentes e sistemas 
construtivos;

• Incorporadoras e;

• Instituições de Ensino Público ou Privado.

Pela característica do mercado brasileiro, estes atores 
são fundamentais para a consolidação da modelagem de 
informações em projetos.

Isto sinaliza a possibilidade de novos profissionais 
entrarem no mercado de trabalho qualificados em uma 
nova metodologia.

Nota-se que o apoio da Indústria de materiais, 
componentes e sistemas construtivos, através das 
bibliotecas de materiais, é bem recebido pela Indústria 
da Construção e ajuda a padronizar informações, 
enriquecendo a qualidade dos projetos e trazendo 
produtividade à modelagem.

Finalmente, as Incorporadoras têm papel fundamental 
pelo número de contratações que realizam e pela relação 
horizontal que mantém com os diversos elos da cadeia. 
A contratação de consultorias, projetistas, empreiteiros 
e a relação próxima à indústria base é diferencial para 
transformar o cenário do BIM no Brasil.
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Quais as maiores dificuldades para a 
adoção da Metodologia BIM no Brasil?

Ao final da 1ª etapa do Mapeamento BIM Brasil, 
perguntamos às 396 Empresas e Profissionais Autônomos 
que declararam ainda não adotar a Metodologia BIM, 
quais foram as principais barreiras para a adoção.

As opções apresentadas foram:

• Barreiras financeiras, quanto aos softwares e 
equipamentos necessários

• Barreiras financeiras, quanto aos treinamentos 
necessários

• Barreiras organizacionais, quanto à estrutura de 
colaboradores disponível para apoiar o processo

• Barreiras de mercado, quanto à projetistas aptos ou 
com custo viável para adoção da metodologia BIM

• Barreiras de mercado, quanto à Construtoras / 
Incorporadoras dispostas a remunerar projetos 
modelados

• Falta de retorno ou retorno financeiro muito baixo, 
inviabilizando a adoção

• Falta de suporte ou orientação para o processo de 
implantação da metodologia

• Falta de incentivo do Poder Público

• Baixo convencimento da Alta Direção sobre a necessidade da 
adoção da metodologia BIM

A pergunta permitia ao respondente selecionar múltiplas opções, 
além de informar outros razões (campo aberto).

Os dados consolidados sinalizam que a barreira financeira ainda 
é um grande obstáculo. 195 respondentes afirmam que os custos 
de softwares e equipamentos necessários para a implantação 
de processos BIM foram impeditivos para os próximos passos. 
Da mesma forma, para 123 Empresas e Profissionais, foram 
encontradas barreiras financeiras para viabilizar os treinamentos 
necessários à adoção.

Esta barreira mostra-se significativa para todas as empresas, 
independente de tempo de operação no mercado. Entretanto, 
para os Empreendedores Individuais, a barreira financeira para 
aquisição se equipamentos tem um impacto maior.
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Quais as maiores dificuldades para a adoção da Metodologia BIM no Brasil?

Principais motivos apontados para a não adoção da Metodologia BIM

Barreiras financeiras, quanto aos softwares e equipamentos necessários 195

Barreiras organizacionais, não temos estrutura de colaboradores grande o bastante para adotar a metodologia BIM 140

Barreiras financeiras, quanto aos treinamentos necessários 123

Barreiras de mercado, não encontramos projetistas aptos ou com um custo viável para adoção da metodologia BIM 114

Não encontramos suporte ou orientação para o processo de implantação da metodologia BIM 75

Barreiras de mercado, não encontramos Construtoras / Incorporadoras disponíveis a remunerar os trabalhos modelados em BIM 68

Não tivemos incentivo do Poder Público 61

Não tenho opinião sobre o assunto 54

A Alta Direção não mostrou-se convencida para adoção da metodologia BIM 53

Não tivemos retorno ou o retorno financeiro foi muito baixo, inviabilizando a adoção 35

Outros motivos 21

Além disso, a estrutura das empresas mostra-se tão impactante quanto o aspecto financeiro.

Para 140 respondentes, a Organização ainda não dispunha da estrutura de colaboradores necessária para apoiar a adoção da Metodologia BIM.

É interessante observar que empresas que estão em um estágio de crescimento crítico – até 20 colaboradores – há um estrangulamento na questão de pessoas.

Neste porte de empresa, as barreiras financeiras quanto aos treinamentos necessários são mais impactantes do que a dificuldade em adquirir softwares e 
equipamentos. Além disso, dentre as empresas deste porte que responderam a pesquisa, 16,28% afirmaram ter uma estrutura insuficiente para adotar a metodologia 
BIM.
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Entretanto, muito embora não tendo sido um processo bem sucedido, 
as experiências de Empresas e Profissionais com o BIM não foram 
dificultadas por falta de percepção de valor. Apenas 35 respondentes 
sinalizaram que um dos motivos de dificuldade foi o retorno baixo ou 
inexistente frente ao investimento.

O incentivo da Alta Direção é crítico para qualquer processo de 
transformação. Para 53 Empresas e Profissionais, este foi um 
dificultador para adoção da metodologia BIM. Porém não está entre as 
maiores causas de insucesso.

MAPEAMENTO DE MATURIDADE BIM BRASIL 31MAPEAMENTO DE MATURIDADE BIM BRASIL 31VOLTAR AO ÍNDICE

Quais as maiores dificuldades para a 
adoção da Metodologia BIM no Brasil?
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MAPA DE CALOR
DIFICULDADES PARA ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Critério: Número de Colaboradores

Barreiras financeiras, 
quanto aos softwares 

e equipamentos 
necessários

Barreiras 
organizacionais, 

não temos estrutura 
de colaboradores 
grande o bastante 

para adotar a 
metodologia BIM

Barreiras financeiras, 
quanto aos 

treinamentos 
necessários

Barreiras de mercado, 
não encontramos 

projetistas aptos ou 
com um custo viável 

para adoção da 
metodologia BIM

Não encontramos 
suporte ou orientação 

para o processo de 
implantação da 

metodologia BIM

Barreiras de mercado, 
não encontramos 

Construtoras / 
Incorporadoras 
disponíveis a 
remunerar os 

trabalhos modelados 
em BIM

Não tivemos incentivo 
do Poder Público

A Alta Direção não 
mostrou-se 

convencida para 
adoção da 

metodologia BIM

Não tivemos retorno 
ou o retorno financeiro 

foi muito baixo, 
inviabilizando a 

adoção

Empreendedor Individual
Até 9 colaboradores
Até 20 colaboradores
Até 50 colaboradores
Até 100 colaboradores
Até 500 colaboradores
Acima de 500 colaboradores

Quais as maiores dificuldades para a 
adoção da Metodologia BIM no Brasil?
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Barreiras financeiras, 
quanto aos softwares e 

equipamentos 
necessários

Barreiras 
organizacionais, não 
temos estrutura de 

colaboradores grande o 
bastante para adotar a 

metodologia BIM

Barreiras financeiras, 
quanto aos 

treinamentos 
necessários

Barreiras de mercado, 
não encontramos 

projetistas aptos ou 
com um custo viável 

para adoção da 
metodologia BIM

Não encontramos 
suporte ou orientação 

para o processo de 
implantação da 

metodologia BIM

Barreiras de mercado, 
não encontramos 

Construtoras / 
Incorporadoras 

disponíveis a remunerar 
os trabalhos modelados 

em BIM

Não tivemos incentivo 
do Poder Público

A Alta Direção não 
mostrou-se convencida 

para adoção da 
metodologia BIM

Não tivemos retorno ou 
o retorno financeiro foi 

muito baixo, 
inviabilizando a adoção

De 0 a 3 anos
De 4 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
Mais de 50 anos
Mais de 100 anos

MAPA DE CALOR
DIFICULDADES PARA ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Critério: Idade da Empresa (autodeclarada)

Quais as maiores dificuldades para a 
adoção da Metodologia BIM no Brasil?
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Quais as maiores dificuldades para a 
adoção da Metodologia BIM no Brasil?

MAPA DE CALOR
DIFICULDADES PARA ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM
Critério: Expectativa de Adoção

Barreiras financeiras, 
quanto aos softwares 

e equipamentos 
necessários

Barreiras 
organizacionais, não 
temos estrutura de 

colaboradores grande 
o bastante para adotar 

a metodologia BIM

Barreiras financeiras, 
quanto aos 

treinamentos 
necessários

Barreiras de mercado, 
não encontramos 

projetistas aptos ou 
com um custo viável 

para adoção da 
metodologia BIM

Não encontramos 
suporte ou orientação 

para o processo de 
implantação da 

metodologia BIM

Barreiras de mercado, 
não encontramos 

Construtoras / 
Incorporadoras 
disponíveis a 
remunerar os 

trabalhos modelados 
em BIM

Não tivemos incentivo 
do Poder Público

A Alta Direção não 
mostrou-se 

convencida para 
adoção da 

metodologia BIM

Não tivemos retorno 
ou o retorno financeiro 

foi muito baixo, 
inviabilizando a 

adoção

Sim, nos próximos 3 meses

Sim, nos próximos 6 meses

Sim, nos próximos 12 meses

Sim, a partir de 2022

Sim, mas não temos previsão 
de data
Não, não consideramos 
adotar a metodologia BIM
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Maturidade BIM 
na Indústria da 
Construção

MAPEAMENTO DE MATURIDADE BIM BRASIL 35VOLTAR AO ÍNDICE
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A sigla BIM vem do conjunto de palavras em inglês que significa 
“Building Information Modeling” e é a base de uma metodologia que 
envolve tudo o que pode ser construído em um processo de modelagem 
tridimensional durante seu ciclo de vida. 

Esta metodologia possibilita a criação e gerencia todas as informações 
de um projeto em um único modelo virtual (Modelagem) onde todos os 
agentes são envolvidos de uma forma colaborativa 

A metodologia do BIM vem realizando uma verdadeira revolução 
tecnológica para a cadeia produtiva e gestão de Empreendimentos. Com 
o desenvolvimento de processo de projeto colaborativo desde o início 
do torna-se possível estabelecer responsabilidades, elaborar acordos e 
decisões, identificar antecipadamente os erros e minimizar o risco final 
por falta de coordenação. 

O investimento não só está aumentando por causa da obrigatoriedade 
prevista no Decreto n° 10.306/2020, ou para a melhoria dos processos 
internos. Mas também, nota-se que esta tecnologia está promovendo 
mudanças na forma de pensar e agir, encorajando a visão dos projetos a 
longo prazo e com uma colaboração multidisciplinar.

Adicionalmente, entre todos os valores positivos que esta metodologia 
traz, soma-se a coordenação da documentação gerada em todas as 
fases do projeto garante maior confiabilidade  durante a construção. 
Obviamente, esta coordenação seria muito mais difícil sem as normas de 
interoperabilidade que impulsionam a metodologia BIM, que permitem 
trabalhar com formatos de arquivo comuns, independentemente do 
software utilizado.

Obviamente, esta coordenação seria muito mais difícil sem as normas de 
interoperabilidade que impulsionam a metodologia BIM, que permitem 
trabalhar com formatos de arquivo comuns, independentemente do 
software utilizado.
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

Entendemos que qualquer transformação ou mudança organizacional 
deve ser regida pelas mesmas diretrizes que outros investimentos a 
serem feitos pela empresa em termos de avaliação de resultados. 

É por isso que procuramos avaliar o grau de conhecimento e 
implementação do BIM nas Organizações Brasileiras, a fim de garantir 
que a implementação esteja de acordo com os objetivos estabelecidos. 
Além disso, ter uma visão clara da situação real permite definir planos de 
ação e pontos de melhoria.

Para a realização desta avaliação, através das respostas ao questionário 
encaminhado na 2ª etapa do Mapeamento BIM Brasil, buscamos 
analisar os dados mais relevantes das Empresas e Profissionais 
Autônomos participantes na pesquisa.

O questionário foi enviado para 247 respondentes – as empresas 
que afirmaram adotar a metodologia BIM na 1ª etapa. Os dados 
apresentados a seguir referem-se às 119 Empresas e Profissionais 
que acessaram a BIM Assessment Platform – BAP – e responderam as 
questões de Maturidade.

A partir destas respostas, foi possível identificar o cenário atual das 
119 Empresas e Profissionais Autônomonos que já possuem práticas 
aderentes à metodologia BIM. Foram levantadas características 
relacionadas aos processos internos, estrutura e capacitação de áreas e/
ou profissionais, ferramentas utilizadas e estrutura de apoio disponíveis.

A pesquisa foi estruturada considerando três tópicos:

Esses três tópicos estabelecem uma avaliação da posição geral das 
empresas com o objetivo de implementar a metodologia BIM.

Avaliação Geral: Permite conhecer as necessidades internas das 
empresas, seus processos e plano desenvolvido para adoção da 
Metodologia BIM.

Treinamento BIM: Analisa e avalia os fatores-chave que 
influenciam a implementação do BIM de forma corporativa, 
especialmente focado nas prioridades estratégicas para uma 
correta implementação do BIM e sua perspectiva futura.

Conhecimento: Visam mapear o conhecimento dos profissionais 
que utilizam a metodologia BIM em suas empresas, identificando 
onde estão seus pontos fortes, fracos e necessidades, a fim de 
tomar uma decisão correta sobre esses perfis no que diz respeito 
ao seu papel na implementação do BIM.
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa procura estandardizar a implantação BIM e regulamentar 
os esforços dedicados à implementação, permitindo uma abordagem 
estruturada ao treinamento em BIM e os processos necessários que 
permitam estabelecer uma base sólida.

A seguir, é apresentada uma visão geral dos níveis de maturidade, 
cobrindo todos os blocos.

Os resultados estarão englobados em um dos cinco níveis de 
maturidade

Clique no Nível para ver >>>>>>

Nível de maturidade 1                                                                                         +

Nível de maturidade 2                                                                                         +

Nível de maturidade 3                                                                                         +

Nível de maturidade 4                                                                                         +

Nível de maturidade 5                                                                                         +
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa procura estandardizar a implantação BIM e regulamentar 
os esforços dedicados à implementação, permitindo uma abordagem 
estruturada ao treinamento em BIM e os processos necessários que 
permitam estabelecer uma base sólida.

A seguir, é apresentada uma visão geral dos níveis de maturidade, 
cobrindo todos os blocos.

Os resultados estarão englobados em um dos cinco níveis de 
maturidade

Clique no Nível para ver >>>>>>

Nível de maturidade 1                                                                                          -

O objetivo é reforçar os processos e o gerenciamento da Organização, 
a fim de consolidar sua estrutura interna em vista de uma possível 
implementação específica do BIM. Recomenda-se atualizar e treinar 
a futura equipe BIM, a fim de obter um bom nível de motivação, 
produtividade e integração.  

Nível de maturidade 2                                                                                         +

Nível de maturidade 3                                                                                         +

Nível de maturidade 4                                                                                         +

Nível de maturidade 5                                                                                         +
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa procura estandardizar a implantação BIM e regulamentar 
os esforços dedicados à implementação, permitindo uma abordagem 
estruturada ao treinamento em BIM e os processos necessários que 
permitam estabelecer uma base sólida.

A seguir, é apresentada uma visão geral dos níveis de maturidade, 
cobrindo todos os blocos.

Os resultados estarão englobados em um dos cinco níveis de 
maturidade

Clique no Nível para ver >>>>>>

Nível de maturidade 1                                                                                         +

Nível de maturidade 2                                                                                          -

É necessário um planejamento estratégico para definir os objetivos, 
metas, estratégias e procedimentos que serão desenvolvidos na 
implementação do BIM. Recomenda-se treinar as habilidades e 
competências de sua futura equipe BIM com treinamento contínuo 
orientado para os objetivos planejados de BIM.

Nível de maturidade 3                                                                                         +

Nível de maturidade 4                                                                                         +

Nível de maturidade 5                                                                                         +
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa procura estandardizar a implantação BIM e regulamentar 
os esforços dedicados à implementação, permitindo uma abordagem 
estruturada ao treinamento em BIM e os processos necessários que 
permitam estabelecer uma base sólida.

A seguir, é apresentada uma visão geral dos níveis de maturidade, 
cobrindo todos os blocos.

Os resultados estarão englobados em um dos cinco níveis de 
maturidade

Clique no Nível para ver >>>>>>

Nível de maturidade 1                                                                                         +

Nível de maturidade 2                                                                                         +

Recomenda-se a criação de novos departamentos que permitam fluxos 
de trabalho BIM com integração adequada. A equipe técnica atual é 
capaz de gerenciar as principais funções de um ambiente BIM, definindo 
canais de comunicação para equipes internas e colaboradores externos. 
Esses fatores básicos serão favoráveis para uma implementação bem-
sucedida.

Nível de maturidade 3                                                                                          -

Nível de maturidade 4                                                                                         +

Nível de maturidade 5                                                                                         +
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa procura estandardizar a implantação BIM e regulamentar 
os esforços dedicados à implementação, permitindo uma abordagem 
estruturada ao treinamento em BIM e os processos necessários que 
permitam estabelecer uma base sólida.

A seguir, é apresentada uma visão geral dos níveis de maturidade, 
cobrindo todos os blocos.

Os resultados estarão englobados em um dos cinco níveis de 
maturidade

Clique no Nível para ver >>>>>>

Nível de maturidade 1                                                                                         +

Nível de maturidade 2                                                                                         +

Nível de maturidade 3                                                                                         +

A estrutura da organização foi adaptada favoravelmente à nova 
metodologia BIM. Um departamento específico foi criado com perfis 
formados anteriormente. As infraestruturas atuais têm uma alta 
margem de melhoria para sua implementação e os softwares internos 
são dotados das características apropriadas para sua integração às 
plataformas BIM.

Nível de maturidade 4                                                                                          -

Nível de maturidade 5                                                                                         +
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa procura estandardizar a implantação BIM e regulamentar 
os esforços dedicados à implementação, permitindo uma abordagem 
estruturada ao treinamento em BIM e os processos necessários que 
permitam estabelecer uma base sólida.

A seguir, é apresentada uma visão geral dos níveis de maturidade, 
cobrindo todos os blocos.

Os resultados estarão englobados em um dos cinco níveis de 
maturidade

Clique no Nível para ver >>>>>>

Nível de maturidade 1                                                                                         +

Nível de maturidade 2                                                                                         +

Nível de maturidade 3                                                                                         +

Nível de maturidade 4                                                                                         +

A estrutura da organização é completamente integrada à metodologia 
BIM:Os objetivos e usos do BIM são totalmente definidos e os 
papéis e responsabilidades são estabelecidos por cargo. Existe um 
departamento BIM em que foram criados perfis de trabalho totalmente 
definidos e especializados, que uniram a equipe com conhecimento 
prévio. A comunicação e a troca de arquivos são reguladas em um 
ambiente de dados comum, garantindo a segurança das informações 
e garantindo protocolos de ação em cada um dos processos BIM para 
uma implementação bem-sucedida e duradoura.

Nível de maturidade 5                                                                                          -
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Maturidade BIM na Indústria da Construção

A pesquisa visa verificar o mercado e avaliar os produtos, serviços 
e processos de trabalho das Empresas e Profissionais Autônomos 
participantes no Mapeamento BIM Brasil, a fim de detectar a direção 
mais precisa a seguir.

Foi desenvolvida uma Matriz de Avaliação do nível de maturidade BIM 
baseada em três blocos: 

Esses três blocos estabelecem uma avaliação da posição geral com o 
objetivo de implementar a metodologia BIM.

A variabilidade na riqueza, detalhe e particularização das áreas 
estudadas permite fazer uma análise precisa da situação BIM.

Avaliação Geral: Direcionada à área de Tecnologia da Informação 
da Organização.

Capacitação: Análise da existência de recursos humanos 
e estratégicos para uma correta implantação BIM e suas 
perspectivas.

Avaliação de Organização Pessoal: Análise da situação atual 
dos recursos humanos existentes e sua preparação para uma 
possível implantação.
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Avaliação Geral

O primeiro bloco concentra-se na análise das boas práticas no campo 
das tecnologias da informação, já que a metodologia BIM as tem como 
pilar básico na criação de seu ecossistema. A definição das estratégias 
nesta seção, assim como a gestão de suas áreas correspondentes, 
marcará a evolução desta implementação. Depois de analisar as 
diferentes seções, as seguintes conclusões podem ser tiradas:

A partir da implementação do BIM, é definido um plano de 
desenvolvimento de TI adaptado que precisaria de uma implantação 
básica para incluir a metodologia BIM em seus processos, facilitando 
e apoiando os objetivos comerciais da organização. A estrutura 
organizacional interna das empresas procuram ser flexíveis e proativas 
para assumir as mudanças necessárias na implementação do BIM, 
apoiada por um protocolo de melhoria contínua que melhora as políticas, 
diretrizes e documentação que são introduzidas na implementação.

O gerenciamento de projetos é capaz de integrar e equilibrar os recursos 
dos projetos de uma forma que inclua a metodologia BIM em seus 
processos, de modo que ela esteja alinhada com as capacidades de TI 
existentes e forneça um esquema de prioridade relacionado aos objetivos 
comerciais.

45

Governança de TI e Estratégias de Negócios Nível 3_56%

Estratégias de TI  Nível 3_44%

56%

48%

49%

49%

36%

44%

56%

0% 10% 20%3 0% 40%5 0% 60%

Gerenciando relacionamentos e fornecedores

Estruturas e métodos de TI

Gestão de Tecnologia de TI

Estratégias de TI

Governança de TI e Estratégias de Negócios

VOLTAR AO ÍNDICE
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Avaliação Geral

Parte das empresas pesquisadas possuem um departamento de Serviço 
ao Usuário encarregado de manter uma comunicação fluida entre 
esta equipe e os usuários do sistema. É bom saber que algumas das 
aplicações de TI são terceirizadas para outras empresas, que estão 
encarregadas de sua implementação na organização.

As empresas vem definindo as políticas de segurança de TI assumindo 
o compromisso de identificar, controlar e eliminar riscos e incidentes. 
Eles são realizados por sua vez testes de segurança esporadicamente, 
monitoramento para que as ameaças possam ser feitas. Os profissionais 
das empresas são comunicados de suas responsabilidades por proteger 
os equipamentos. Os backups são feitos mensalmente.

Os processos, políticas e procedimentos para a grande maioria das 
atividades relacionadas com a metodologia BIM e sua relação com a TI 
estão documentados. Além disso, uma matriz de controle interno está 
disponível para mostrar os controles e riscos. Os processos críticos são 
identificados através de reuniões regulares.

Os fornecedores externos seguem um protocolo de trabalho e 
manutenção interna onde eles são definidos e Os acordos com tais 
fornecedores são gerenciados. Somente você tem um fornecedor para 
cada atividade. É processos de terceirização relacionados com as linhas 
de e está considerando começar a fazer isso com os processos BIM.

Verifica-se que as empresas pesquisadas tem capacidade de realizar 
investimentos e decisões focadas em investimentos eficazes e eficiente 
com base em uma escala econômico-financeira que é adaptado a cada 
um dos serviços oferecidos pela organização levando em conta acima 
dos parâmetros operacionais.

Gestão de Tecnologia de TI  Nível 2_36%

Segurança informática  Nível 3_49%

Estruturas e métodos de TI Nível 3_49%

Gerenciando relacionamentos e fornecedores Nível 3_48%

Investimento em TI Nível 3_56%
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Capacitação BIM

Em qualquer mudança, é necessário avaliar se uma modificação dos 
processos internos é necessária para atingir o objetivo desejado, 
que neste caso é a inclusão da metodologia BIM em seu fluxo de 
trabalho normal. Isto requer uma compreensão em primeira mão das 
necessidades e objetivos do BIM a fim de planejar um crescimento 
orientado para o sucesso. Estas características foram analisadas nesta 
seção. As seguintes conclusões podem ser tiradas após a análise das 
respostas às diversas seções:

Os documentos são administrados digitalmente, mas um protocolo 
comum de troca de informações precisa ser implementado. Os 
requisitos do projeto são identificados e uma estratégia é preparada 
com antecedência que poderia incluir vários agentes colaboradores. O 
treinamento a ser dado é modulado de acordo com a análise prévia dos 
conhecimentos específicos necessários para a implementação do BIM.

47

Objetivos gerais Nível 3_48%

51%

55%

56%

67%

48%

0% 10%2 0% 30%4 0% 50%6 0% 70% 80%

Colaboração

Interoperabilidade

Infraestrutura BIM

VOLTAR AO ÍNDICE
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Capacitação BIM

Os objetivos do BIM estão relacionados às estratégias comerciais 
globais, com uma política de revisão otimizada liderada por um 
departamento específico. Os resultados obtidos nesta pesquisa 
demonstram a prioridade que as empresas vem dando a adoção da 
metodologia BIM. O ambiente de trabalho e os recursos disponibilizados 
reconhecem a importância do BIM e permitem uma fonte de 
conhecimento compartilhado dos projetos que estão sendo realizados. 
Os usos propostos do BIM estão alinhados com os objetivos do BIM, 
padronizando processos para a exploração dos ativos da organização 
através da extração de dados integrais dos modelos BIM.

Foi criado um ambiente de colaboração em rede para gerenciar todo 
o conhecimento de forma compartilhada e plataformas comuns. As 
ferramentas de trabalho com a metodologia BIM permitem que os 
agentes envolvidos em outras Organizações trabalhem juntos no modelo 
comum BIM seguindo os guias, padrões e protocolos estabelecidos de 
forma geral e que poderiam ser impostos pela Organização.

A colaboração entre os participantes é proativa, reafirmando-a com 
protocolos de gestão e documentação definidos nos regulamentos 
do BIM. As empresas no universo desta pesquisa buscam manter um 
repositório de informações adequado à metodologia BIM que facilita o 
gerenciamento pelos participantes do projeto e controla o intercâmbio 
de dados, monitorando a entrada e saída de documentação para garantir 
sua segurança. Há consciência dos diferentes níveis de informação que 
o modelo BIM deve ter e existem protocolos BIM para gerenciamento de 
bibliotecas, disponíveis em repositórios centralizados que estão sendo 
constantemente revisados e atualizados.

Uma estratégia de gestão da equipe de TI está em vigor orientado para 
um investimento escalável que contempla equipamento portátil para 
a mobilidade do pessoal. É feito uma avaliação anual com o objetivo 
de implementar o software e realizar uma verificação de status do 
dispositivos. Os dispositivos externos estão alinhados com o Estratégia 
de evolução de TI. A rede de conexão entre equipamento é adequado 
para um ótimo desempenho.

Objetivos do BIM Nível 4_67% Interoperabilidade Nível 3_55%

Colaboração Nível 3_51%

Infraestrutura BIM Nível 3_56%
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Avaliação de Estrutura Organizacional

Estamos em tempos de mudança na forma como trabalhamos, as 
atitudes colaborativas devem ser priorizadas em relação às outras para 
administrar efetivamente a equipe BIM, bem como outras qualidades 
que devem ser levadas em conta. Abaixo estão os resultados de todos 
aqueles perfis que participaram da pesquisa.

Os padrões e processos nas empresas pesquisadas estão totalmente 
integrados nos canais de comunicação e gestão. Os responsáveis pela 
implementação da metodologia BIM devem detectar erros, melhorias, 
avaliar os padrões BIM, bem como novos processos com o objetivo de 
encontrar novas formas de melhorar e descobrir novas possibilidades, 
aumentando assim suas oportunidades de negócios a partir do BIM e 
marcando a liderança neste campo.

49

Liderança Nível 4_70%
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Avaliação de Estrutura Organizacional

A Organização tem uma equipe de gerenciamento de projetos que lidera 
a implementação da metodologia BIM, coordenando projetos e recursos 
em cooperação com todos os agentes envolvidos. Os fluxos de trabalho 
são estabelecidos e a interoperabilidade entre os diferentes agentes é 
garantida.

A organização nomeia as equipes de trabalho do BIM e define as funções 
e responsabilidades atribuídas a cada um. O conhecimento detalhado 
da ferramenta do software BIM permite mais eficiente. Os protocolos 
de projeto atendem as normas, métodos e procedimentos específicos, 
sendo avaliados ao final de cada projeto em um processo de melhoria 
contínua.

O departamento encarregado da colaboração entre disciplinas nomeia 
um agente responsável pela coordenação do pessoal e do trabalho a 
ser feito dentro de cada disciplina, que trata dos dados relativos a cada 
projeto, avalia e gera métricas de eficiência que então ser aplicável na 
criação de novos protocolos de ação. Os controles estão disponíveis 
para qualidade do modelo, com ênfase especial na relação estabelecida 
entre os diferentes softwares.

Organização  Nível 4_72%

Operação Nível 4_62%

Os dispositivos são mantidos e gerenciados tecnologia para operação 
adequada e Desempenho do BIM. As plataformas são geradas 
poder compartilhar informações e ativando a comunicação entre 
departamentos e equipes de trabalho. O uso de software é gerenciado 
de acordo com os produtos 3D e 2D. A equipe está preparada para um 
Implementação do BIM e precisa de treinamento específico para fazer 
uma subdivisão de tarefas efetivo.

Foi criado um plano de treinamento escalável onde as diferentes 
habilidades que implementam a nova metodologia BIM são aplicadas 
e assim garantem resultados bem sucedidos. A partir dos primeiros 
dados de implementação, conseguiremos uma melhoria eficiente na 
produtividade.

Informática Nível 3_40%

Análise  Nível 3_55%

Colaboração Nível 3_52%
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O Raio-X das 
Empresas e 
Profissionais
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Através das respostas fornecidas pelas 119 Empresas e Profissionais 
que acessaram a BIM Assessment Platform – BAP – foi possível extrair 
uma visão detalhada da adoção, uso e expectativas para a Metodologia 
BIM no Brasil. 

Estas informações podem auxiliar no entendimento das práticas de 
mercado mais comuns, fomentando ações de incentivo e melhoria. 

Também estimulam o direcionamento de empresas que ainda não 
adotam o BIM, mas que buscam informações de práticas comumente 
adotadas por empresas que percorreram esta trajetória.
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

O mercado ainda está regionalizado. De acordo com a pesquisa, as empresas atuam apenas na região onde estão localizadas. 
Entretanto, o processo de digitalização abre uma ótima oportunidade para buscar outros mercados.

22,22% 44,44% 22,22% 11,12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A companhia atua regional e nacionalmente e planeja a entrar em outros países

Atuamos nacionalmente

É limitada à região onde estamos localizados

Temos filiais em vários outros países

Em que regiões sua companha atua?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A maioria das empresas utilizam uma infraestrutura baseada na nuvem, porém apenas para o armazenamento de dados.

22,22% 11,11% 22,22% 44,44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, temos um sistema de armazenamento físico para as informações geradas

Sim, a execução do software é feita a partir da nuvem, além da instalação de
programas e do armazenamento de informações

Sim, a nuvem é usada para a instalação de programas, além de armazenar informações.

Sim, mas consideramos usar a nuvem apenas como espaço de armazenamento de
dados.

Sua organização conta com uma infraestrutura baseada na nuvem?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Para a maioria do universo pesquisado, não foi estabelecida uma avaliação anual das atividades relacionadas à tecnologia da 
informação, o departamento responsável está limitado às atividades diárias. 

22,22% 44,44% 22,22% 11,12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, o departamento responsável pela tecnologia da informação não realiza uma
avaliação, está limitado às atividades diárias

Não, o responsável avalia independentemente as necessidades dos processos que
desenvolve

Sim, existe um planejamento estratégico de TI que estabelece protocolos de avaliação
e melhoria

Sim, foi desenvolvido um plano estratégico que estabelece as diretrizes a seguir para
avaliar as atividades de TI e que é revisado em um período mínimo de dois anos

Existe uma avaliação anual das atividades relacionadas à tecnologia da informação?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A maiorias das empresas não contam com um Escritório de Projetos (PMO) em sua organização, tendo apenas um único responsável 
encarregado pela gestão dos projetos.

55,56% 11,11% 22,22% 11,11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, existe um único responsável encarregado pela gestão dos projetos

Não, os projetos de TI são realizados individualmente

Sim, existe uma área comum, que possui outras responsabilidades dentro da
companhia

Sim, o referido escritório usa e mantém uma estrutura padrão comum de trabalho,
metodologia e processos

Há um Departamento de Projetos (PMO) em sua organização?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Com base no questionário aplicado na pesquisa, verificamos que mais de 60% das empresas participantes estão procurando 
estabelecer princípios, estruturas e objetivos com um desenvolvimento flexível para se adaptar às mudanças que estão por vir.

Você considera que o modelo da sua organização estabelece princípios, estruturas e objetivos com um desenvolvimento flexível para 
se adaptar às mudanças futuras?

11,11% 66,67%2 2,22%

0% 20%4 0% 60%8 0% 100%

Não, mas avaliamos no uma melhoria de nosso modelo no curto
prazo

mudanças de acordo com a evolução das tendências do mercado.
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A pesquisa também mostra que os processos ligados à metodologia BIM (Coordenação 3D, Criação e Revisão de Modelos, Projeto de 
Sistemas Construtivos, Planejamento de Fases, Estimativa de Custos, entre outros) tendem a ser terceirizados pelas Empresas.

55,56% 44,44%

0% 20%4 0% 60%8 0% 100%

Não, não terceirizamos, mas queremos terceirizar, para que a
organização se concentre em ações que agreguem valor por meio
da delegação de processos.

Sim, terceirizamos uma parte dos processos, mas alguns são

Os processos ligados à metodologia BIM (Coordenação 3D, Criação e Revisão de Modelos, Projeto de Sistemas Construtivos, 
Planejamento de Fases, Estimativa de Custos, entre outros) são terceirizados?



MAPEAMENTO DE MATURIDADE BIM BRASIL VOLTAR AO ÍNDICE 59

O Raio-X das Empresas e Profissionais

A pesquisa também aponta que para 36% do universo pesquisado a frequência das reuniões, o planejamento, o formato e envolvidos 
estão organizados para otimizar seu desenvolvimento.

24,39% 7,32% 9,76% 36,59% 21,95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito raramente.

Algumas vezes.

Normalmente.

Muitas vezes.

Sempre

A frequência das reuniões, planejamento, formato e profissionais envolvidos estão organizados para otimizar seu desenvolvimento?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Para a maioria das empresas, atualmente os projetos não tem um estrutura suficiente para realizar uma auditoria de seus processos 
para garantir que a evolução do projeto esteja de acordo com os requisitos pré-estabelecidos. 

43,90% 12,20% 7,32% 2,43% 34,15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, atualmente os projetos não têm estrutura suficiente para realizar uma
auditoria.

Não, é feito um relatório anual que avalia a evolução conjunta sem
especificar os projetos.

Sim, um relatório final é feito para cada projeto para avaliar possíveis
melhorias futuras, mas uma auditoria completa não é estabelecida.

Sim, a auditoria é composta por uma série de métricas que garantem a
correta execução do projeto em marcos intermediários de sua produção e
os procedimentos utilizados para atingi-lo.

Sim, além disso, é estabelecida uma comparação anual de projetos para
avaliar possíveis melhorias e evitar falhas futuras.

Você realiza uma auditoria de processos para garantir que a evolução do projeto esteja de acordo com os requisitos pré-
estabelecidos?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Verifica-se um consenso na melhoria dos projetos atuais e futuros com o uso da metodologia BIM.

9,80% 80,39% 3,92%3,92%1,96%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Melhorar a comunicação entre as partes interessadas, reduzindo
discrepâncias entre os membros da equipe de projeto e construção

Otimização de recursos graças às análises de simulação prévia aplicadas ao
projeto em suas etapas iniciais.

Evitando erros de projeto e construção graças ao modelo digital 3D do
projeto.

Otimizando o monitoramento da obra, com controle automático de
mudanças e integrado com o modelo completo.

Todas as opções

Você conhece algum software de cálculo ou análise de estrutura? Se você conhece vários, indique o que você usa regularmente
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Para mais da metade dos entrevistados não existe um plano de contingência estabelecido para correção de eventuais problemas 
durante o projeto com base no levantamento de riscos realizado na fase inicial do projeto.

24,83% 51,22% 7,32% 9,76% 6,87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, há nenhum plano atualmente.

Não, mas estamos pensando em criar um plano no curto prazo.

Sim, existe um departamento encarregado do gerenciamento de riscos.

Sim, os riscos são subdivididos por categorias: técnico, jurídico, comercial,
projeto.

Sim, o plano também estabelece quais ações preventivas serão tomadas
para projetos futuros

Existe um plano de contingência estabelecido para eventuais problemas durante o projeto, com base no levantamento de riscos 
realizado na fase inicial do projeto?
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29,27% 9,76% 26,83% 17,07% 17,07%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, não é necessário nesta organização.

Não, é feita uma adaptação individualizada da entrega, dependendo do
projeto.

Sim, mas abrange apenas entregas em formato físico.

Sim, mas abrange apenas entregas feitas em formato digital.

Sim, este plano estabelece claramente a documentação a ser entregue em
qualquer formato e, com base em diretrizes gerais e cobre a maioria dos
projetos desenvolvidos.

Existe um plano de entrega após a ocnclusão do projeto?

O Raio-X das Empresas e Profissionais
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A definição de protocolos para resolução de conflitos entre projetos definindo as prioridades para o negócio contam com medidas 
gerais que podem ser aplicadas caso necessário. 

66,67% 11,11% 22,22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, existem medidas gerais que podem ser aplicadas a projetos específicos, se
necessário

Não, não conduzimos projetos em paralelo

Sim, um plano foi criado para integrar e equilibrar os recursos dos projetos

Existem protocolos para resolução de conflitos entre projetos definindo as prioridades para o negócio?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A implantação de métricas para avaliação do projeto irá possibilitar a mensuração dos resultados.

31,71% 14,63% 21,95% 9,76% 21,95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, eles não existem.

Sim, mas apenas em termos de custos.

Sim, os custos e prazos utilizados na execução do produto são medidos.

Sim, é realizada uma avaliação de custos, prazos utilizados e satisfação do
cliente.

Sim, custos, prazos e satisfação do cliente são avaliados através do
estabelecimento de indicadores de produtividade / eficácia, além de medir a
qualidade da execução do produto final.

Existem métricas para avaliação do projeto?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

As empresas ainda não estão preparadas para o gerenciamento automatizado de projetos. 

34,15% 31,71% 14,63% 4,88% 14,63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, os processos da organização são totalmente independentes um do
outro.

Não, mas está sendo avaliado em determinados campos da organização.

Sim, protocolos de ação geral foram estabelecidos.

Sim, antes de cada projeto, as formas de trabalho, funções, ferramentas,
protocolo de tarefas etc. foram definidas de maneira computadorizada.

Sim, há também um protocolo de nível de detalhe / desenvolvimento do
projeto e uma revisão anual dos futuros recursos de automação e sua
implementação

Você realiza o gerenciamento automatizado de projetos?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Existe uma hierarquia de arquivos e ordem de classificação e desenvolvimento?

9,76% 21,95% 36,59% 14,63% 17,07%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, não existe.

Sim, existe uma estrutura de pastas, com algumas seções básicas.

Sim, existe uma estrutura de pastas definida e um responsável pela
operação em diferentes etapas do projeto, mas não há protocolos de ação e
segurança estabelecidos.

Sim, existe uma estrutura de pastas, com controle de nomenclatura,
visualizações, planos etc. mas não temos muita segurança da informação.

Sim, existe uma estrutura de pastas, com controle de nomenclatura,
visualizações, planos etc. e também temos um sistema de segurança da
informação
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A atuação em projetos com metodologia BIM ainda é realizada individualmente, sem políticas e procedimentos que  podem apoiar o 
gerenciamento.

33,33% 33,33% 33,33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, o trabalho é feito individualmente, sem definição de funções

Sim, existe uma estrutura estabelecida estrategicamente de acordo com os processos e
fluxos de trabalho da companhia, que contempla o objetivo geral, funções e
responsabilidades claramente definidas

Sim, temos um organograma que representa a estrutura geral da organização de cada
departamento e sua função, sem responsabilidades definidas

O departamento que você lidera possui uma organização definida que fornece políticas, procedimentos e demais documentações que 
facilitam o gerenciamento?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Ainda não há um sistema de modelos, guias do usuário e protótipos para manter os engenheiros em acordo e atualizados com os 
usuários da organização. Entretanto, as empresas vem considerando a implementação de um guia do usuário.

77,78% 11,11% 11,11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, porém a implementação de um guia do usuário foi considerada

Sim, existe um departamento direcionado ao usuário encarregado por este trabalho

Sim, um protocolo de procedimentos foi criado para todos os usuários

Sua empresa possui um sistema de modelos, guias do usuário e protótipos que mantém os engenheiros em acordo e atualizados 
com os usuários da organização?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Os profissionais estão buscando sua formação na metodologia BIM seja por conta própria ou através de cursos.

27,45% 17,65% 13,73% 37,25% 3,92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, não realizei nenhum curso

Sim, por conta própria

Sim, realizei um curso de ferramentas para metodologia BIM

Sim, realizei um curso de pós-graduação strictu sensu ou latu sensu

Sim, realizei um curso técnico ou de extensão

Já realizou algum curso de formação BIM?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Há o interesse dos profissionais em conhecer a metodologia BIM, buscando cursos formais para atualização

43,14% 3,92% 17,65% 29,41% 5,88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Através de cursos formais

Não conheço a metodologia BIM

Por grupos de discussão BIM

Por profissionais fora da minha organização onde trabalho ou notícias

Por um colega de trabalho

No caso de conhecer a metodologia BIM, como você teve contato?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

As iniciativas que estão sendo tomadas pela administração pública para promover e desenvolver e implementar a metodologia BIM 
no campo da construção são positivas, porém é necessário dar mais publicidade às atividades atuais e aos grupos de trabalho no 
Brasil e nos órgãos locais.

1,95% 13,73% 27,45% 43,14% 13,73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acredito que não são necessárias, há outros campos com mais necessidades

As iniciativas são insuficientes

As iniciativas são suficientes, mas devem dar mais publicidade às atividades atuais e aos
grupos de trabalho no Brasil e nos órgãos locais

Deve ser criada uma comissão dedicada à digitalização da construção além do BIM,
onde todas as ações e processos seriam decididos em relação a todos os agentes
envolvidos

Não conheço nenhuma medida

Qual sua opinião sobre as iniciativas que estão sendo tomadas pela Administração Pública para promover, desenvolver e implementar 
a metodologia BIM no campo da construção?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A metodologia BIM vem sendo utilizada principalmente para coordenação 3D, estimativa de custos, obtenção de medições, geração 
de documentação.

4,88% 14,63% 56,10% 19,51% 4,88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não definimos um uso específico.

Pela modelagem conceitual e virtual do projeto, bem como pela visualização
e geração de imagens, criando detalhes em 3D.

Para a análise e simulação do projeto focado no cálculo de estruturas,
instalações, eficiência energética, segurança viária, segurança e saúde etc.

Para coordenação 3D, estimativa de custos, obtenção de medições, geração
de documentação.

Para gerenciamento e monitoramento de trabalhos baseados no modelo e
na manutenção subsequente do projeto.

Para quais usos você deseja usar a Metodologia BIM?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

A utilização da metodologia BIM e vista com potencial para melhorar a comunicação, reduzindo discrepâncias entre os membros da 
equipe de projeto e construção, otimizando recursos graças às análises de simulação prévia aplicadas ao projeto em suas etapas 
iniciais, evitando erros de projeto e construção graças ao modelo digital 3D do projeto e otimizando o monitoramento da obra, com 
controle automático de mudanças e integrado com o modelo completo.

81,33% 8,00% 1,33%4,00% 5,33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Todas as opções acima

Melhorar a comunicação entre as partes interessadas, reduzindo discrepâncias entre os
membros da equipe de projeto e construção

Otimização de recursos graças às análises de simulação prévia aplicadas ao projeto em
suas etapas iniciais

Otimizando o monitoramento da obra, com controle automático de mudanças e
integrado como modelo completo

Evitando erros de projetos e construções graças ao modelo digital 3D do projeto

Como você acredita que o uso da metodologia BIM pode afetar seus projetos atuais ou futuros?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Adicionalmente, dentro do universo pesquisado, os objetivos finais com BIM estão relacionados ao aumento e garantia da qualidade 
do processo de construção e do produto final, tornando os processos mais eficazes durante a construção.

63,41% 7,32% 7,32% 14,63% 7,32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fornecer suporte aos processos de tomada de decisão.

Visualizar soluções de projeto auxiliando e coordenação entre disciplinas.

Aumentar e garantir a qualidade do processo de construção e do produto
final, tornando os processos mais eficazes durante a construção.

Melhorar a segurança durante a construção e durante todo o ciclo de vida,
analisando seu custo previamente.

Fornecer a transferência de informações do projeto para a fase de operação
e manutenção.

Quais são os objetivos finais de sua organização com a Metodologia BIM?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Para mais de 50% dos entrevistados, a metodologia BIM poderá afetar positivamente a eficiência energética e a sustentabilidade dos 
projetos, ou a diminuição na emissão de gases que produzem o efeito estufa, através do controle da energia consumida pelos painéis 
solares após a instalação ou economia no aluguel de máquinas e compra de recursos, por exemplo.

7,32%2,70%5 1,22%2 4,33% 14,43%

0% 20%4 0% 60% 80% 100%

Não, são dois campos completamente opostos.

Sim, mas a longo prazo.

Sim, o fato de gerenciar informações permite que os dados de

afetará diretamente a melhoria da sustentabilidade na
construção.

Você acredita que a metodologia BIM pode afetar positivamente a eficiência energética e a sustentabilidade dos projetos, ou a diminuição 
na emissão de gases que produzem o efeito estufa? Por exemplo, controle da energia consumida pelos painéis solares após a instalação ou 
economia no aluguel de máquinas e compra de recursos?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Também é majoritário o entendimento que a metodologia BIM pode reduzir o custo do ciclo de vida de um projeto que consiste em 
seu desenvolvimento, construção e manutenção.

60,93% 19,51% 19,56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sim, porém a longo prazo.

Sim, porém uma redução significativa não será alcançada, pois existem
outros fatores que afetam diretamente esses três estágios indiretamente.

Sim, com a inclusão do gerenciamento de manutenção de um projeto na
metodologia BIM, há uma completa integração e coordenação de todas as
disciplinas que compõem o projeto do início ao fim, com a consequente
redução de custos.

A metodologia BIM pode reduzir o custo do ciclo de vida de um projeto que consiste em seu desenvolvimento, construção e 
manutenção?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Apesar da indicação de cerca de 43% do universo pesquisado acredita que Big data, Inteligência artificial e Machine Learning serão  
tecnologias da indústria da construção que terão a influência mais significativa no futuro, a tendência pela criação de smart cities 
também deve ser considerada.

43,14% 9,80% 15,69% 7,84% 23,53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Big data, Inteligência artificial e Machine Learning aplicadas a construção.
Autoaprendizagem das máquinas por elas mesmas

Internet das Coisas (IoT)

Realidade virtual/aumentada

Robótica/Impressão 3D

Smart Cities (Cidades Inteligentes)

Quais tecnologias da Indústria da Construção terão a influência mais significativa no futuro?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

De acordo com nossa pesquisa, o Autodesk Revit é o mais utilizado no mercado.

7,84% 66,67% 11,76% 7,84% 7,32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Archicad

Autodesk Revit

Não conheço nenhum

Outros

QI Builder

Você conhece algum software de cálculo ou análise de estrutura? Se você conhece vários, indique o que você usa regularmente
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

O Navisworks é o software mais utilizado de gerenciamento de modelos BIM

21,57% 58,82% 9,80% 7,84% 1,97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não conheço nenhum

Navisworks

Solibri

Tekla bimsight

Outros

Você conhece algum software de gerenciamento de modelos BIM? Se conhece vários, indique o que você usa regularmente?
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O Raio-X das Empresas e Profissionais

Visando atender a obrigatoriedade prevista no Decreto n° 10.306/2020 as empresas pesquisadas estão se preparando para atender 
às especificações BIM quando solicitado em licitações públicas.

19,51% 31,71% 24,39% 9,76% 14,63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não, o processo é terceirizado quando necessário.

Não, estamos em uma fase muito preliminar da implementação do BIM.

Não, a equipe a ele atribuída está em processo de treinamento.

Sim, temos uma equipe preparada, mas precisamos adaptar a infraestrutura
da organização aos requisitos.

Sim, nós temos um sistema totalmente preparado.

Sua organização é treinada para atender às especificações BIM quando solicitadas em licitações públicas?
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Sobre o Sienge

O Sienge é a plataforma especialista líder da indústria da construção, com mais de 30 anos de mercado e mais 
de 3,5 mil clientes em todo o País. Saiba mais em www.sienge.com.br

Nós construímos a tecnologia para quem constrói o Brasil 

http://www.sienge.com.br
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Sobre a Grant Thornton
A Grant Thornton é uma das maiores empresas de auditoria, tributos, consultoria, transações e BPS, com presença em mais de 140 

países e um time de mais de 56.000 colaboradores. No Brasil, está presente nos 10 principais centros de negócios do país, atendendo 

empresas nas mais variadas etapas de crescimento, desde startups a companhias abertas. Para o setor de Construção Civil, possuímos 

uma equipe multidisciplinar capacitada para fornecer o suporte necessário sobre todos os aspectos técnicos e de negócios associados à 

entrega dos projetos de construção em grande escala, a partir de uma visão independente e abordagem integrada aos resultados. Firma-

membro da Grant Thornton International Ltda., conta com uma equipe de especialistas experientes e equipes multidisciplinares e acesso 

global às mais variadas metodologias, ferramentas e profissionais da rede global da Grant Thornton.
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