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RESUMO

Esta dissertação contempla a investigação sobre a utilização dos projetos para a
construção de edifícios à luz das empresas construtoras. Tem-se como ponto de
partida a percepção da autora acerca da deficiência na elaboração e utilização de
projetos para a construção, e a proposta de utilização da tecnologia BIM – Building
Information Modeling ou Modelagem de Informação da Construção – para
compatibilização de projetos e mitigação dos problemas deles oriundos.
O trabalho envolve a pesquisa na literatura de maneira a tecer uma caracterização do
setor de projetos no atual cenário brasileiro, explora o papel do projeto para a
construção civil, os problemas dos projetos e da maneira como são representados,
examina procedimentos de compatibilização de projetos e apresenta uma
conceituação do BIM.
Especial atenção é dada, nesta pesquisa, aos projetos de instalações prediais, tanto
pela percepção da autora de que são estes os projetos mais deficientes, quanto pela
ausência de referências na literatura brasileira sobre o assunto. Para tanto, são
apresentadas referências da literatura internacional e resultados de entrevistas
realizadas com empresas instaladoras brasileiras, além dos resultados de um
levantamento do conteúdo de propostas técnico-comerciais de elaboração de projetos
de instalações em BIM, a fim de sondar, ainda que primariamente, como os escritórios
de projetos de instalações vêm se adequando à tecnologia e se atualizando.
Para a investigação sobre maneiras de mitigar os problemas de projetos, são
apresentados os resultados de entrevistas realizadas com profissionais que prestam
serviços para empresas construtoras, com o intuito de averiguar as melhores práticas
para a compatibilização de projetos, e apresentam-se também os passos e resultados
da implementação de um procedimento de compatibilização em um projeto piloto na
construtora alvo.

Palavras-chave: projetos; compatibilização; instalações prediais; BIM; construtoras.

ABSTRACT
Design coordination and the use of BIM:
an application for construction companies
This dissertation regards an investigation on the use of design projects for buildings’
construction under the perspective of construction companies. As a starting point,
there is the author’s perception about the deficiency in the elaboration and use of
design projects for construction, and the use of BIM – Building Information Modeling
technology is proposed for the coordination of design projects and mitigation of
problems arising from them.
The work involves a research in the literature in order to weave a characterization of
the design projects sector in the current Brazilian scenario, explores the role of design
projects for the Construction Industry, the problems arising from them and from the
way they are represented, examines design coordination procedures and presents an
introduction on BIM.
Special attention is paid in this research to MEP (mechanical, electrical and plumbing)
design projects for buildings, not only because of the author’s perception implying that
those are the worst projects, but motivated also by the lack of references in the
Brazilian literature on the subject. Therefore, the work presents references of
international literature and the results of interviews conducted with Brazilian installation
companies. It also shows the results of a survey based on the content of technical and
commercial proposals for development of MEP design projects using BIM in order to
fathom, even if preliminarily, how the MEP design offices have been adapting to
technology and updating themselves.
For research on ways to mitigate design problems, the results of interviews conducted
with professionals providing services to construction companies are presented in order
to ponder the best practices for design coordination. Also presented are the steps and
results for the implementation of a design coordination procedure in a pilot project in
the target construction company.

Keywords: design projects; design coordination; MEP; BIM; construction companies.
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1

INTRODUÇÃO

A Construção Civil no Brasil possui um papel significativo na economia do país e sua
participação vem retomando importância nos últimos anos. De fato, como destacado
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, no relatório sobre a
produtividade na Construção Civil realizado em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas – FGV, aponta-se que “Depois de décadas com desempenho abaixo de sua
potencialidade, o setor [da construção] retoma seu papel histórico no desenvolvimento
brasileiro, o que ocorre a partir de 2005” (CBIC; FGV, 2012).
Os dados numéricos dessa representação da indústria da construção na economia
nacional, de acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Dados da CBIC (2014),
demonstram que, de 2000 a 2013, a representatividade do setor da Construção Civil
no Valor Adicionado Bruto Nacional, que subsidia o cálculo do Produto Interno Bruto
– PIB, variou entre 4,7% e 5,8%, sendo 5,4% em 2013, equivalente ao valor de R$
222,361 bilhões nesse ano. Esse percentual da representatividade do setor no
contexto brasileiro assemelha-se ao de países desenvolvidos, como afirma
Macdonald (2011, tradução nossa), pesquisadora australiana da Universidade de
Tecnologia de Sidney: “A indústria da construção é vital para as economias da maioria
dos países desenvolvidos. Ela representa cerca de 6% de ambos os produtos internos
brutos da Austrália e do Reino Unido”.
Sob o aspecto social, abrangendo a empregabilidade do setor, ao se levantarem
dados do conjunto de seis das maiores regiões metropolitanas brasileiras – Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre – o setor da
Construção Civil representava, em março de 2014, 7,5% do total de pessoas
ocupadas. Empregados com carteira assinada representavam aproximadamente
40%; empregados sem carteira assinada, cerca de 11%; trabalhadores por conta
própria, 43% e empregadores representavam 6% do total, de acordo com pesquisa
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2014b).
Apesar de uma participação expressa na economia e da importância da etapa inicial
de produção de empreendimentos, a questão da melhoria da produtividade
relacionada à melhoria específica de projetos, ou a própria questão relativa ao
universo dos projetos e dos projetistas, como fornecedores no contexto da construção
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civil, não é abordada ao longo de todo o relatório sobre produtividade da construção
da CBIC/FGV. Não há nenhuma referência sobre o papel dos projetos – ou da
qualidade dos projetos – na produtividade do setor, e o principal enfoque sobre os
resultados é dado a aquisições em termos de infraestrutura de operações, bens de
capital, maquinário, equipamentos e instalações, e na formação do trabalhador
envolvido com atividades de produção no canteiro de obras. Ressalta-se aqui,
inclusive, que a atividade de projetos não está inserida no contexto de atividades
econômicas do setor da Construção, como será apresentado na subseção 4.1.
Neste trabalho, é reforçada a importância do projeto para o setor e para sua
produtividade, e o foco está nos resultados da atividade de projetos. Sendo uma
atividade segmentada em várias especialidades, concentra-se principalmente no
relacionamento dos projetos entre si e com as demais etapas da cadeia de produção.
Nesse aspecto, encontra-se suporte na afirmação de Melhado e Cambiaghi (2006):
O processo de projeto está associado não apenas ao desenvolvimento
dos projetos de arquitetura e engenharia, os quais representam a
concepção espacial do produto e seu caráter tecnológico, mas deve
ser entendido de uma maneira mais abrangente, pela compreensão
de suas relações com as demais fases do empreendimento e seus
agentes. (MELHADO; CAMBIAGHI, 2006).

Ainda que o contexto relativo à qualidade do projeto seja abordado neste trabalho
como o motivo maior para a necessidade de se desenvolver um sistema de ações que
possa combater os efeitos de suas deficiências na execução de obras, o principal
ponto de interesse não está na busca de soluções para o processo de projeto, mas
em como agir sobre seus resultados, tendo as falhas de projeto como realidade. O
foco é procurar uma forma de minimizar os problemas que as empresas construtoras
têm enfrentado cotidianamente na execução de obras.
1.1 Justificativa
A pesquisa relativa ao papel do projeto para o setor da construção se justifica sob a
percepção da autora, à luz da empresa construtora, de que o cenário atual de
problemas enfrentados na produção de obras tem grande parte de sua origem na má
qualidade tanto dos projetos quanto da interpretação que se faz deles para a
execução, e na incompatibilidade dos projetos entre si e com relação às soluções para
a execução de obras.
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A pesquisa enfoca os recursos de representação de projetos, que, principalmente no
Brasil, ainda são majoritariamente elaborados e representados bidimensionalmente e
que utilizam muito pouco das inovações tecnológicas para otimização dos processos,
intercambialidade e gestão de conhecimento. De acordo com Ferreira (2007, p.28), a
prática comum do setor de projetos, ainda que haja a disponibilidade de recursos
tecnológicos para otimização dos processos, ainda é a utilização da representação
bidimensional para o desenvolvimento e documentação do conteúdo conceitual e/ou
técnico, o que torna a informação fragmentada entre as diversas especialidades e
piora a eficiência na produção e utilização dos desenhos.
Além disso, consta na pesquisa uma parte dedicada à atividade de compatibilização
de projetos, abordando a investigação sobre procedimentos para a verificação dos
projetos entre si e questões relativas às disciplinas de instalações prediais. Este
interesse surge a partir da experiência da autora, que, ao longo dos últimos dez anos,
tem se concentrado na atividade de compatibilização de projetos, seja inserida nas
atividades de desenvolvimento ou de coordenação de projetos, durante a qual se pôde
observar que é nos projetos de instalações, em suas interfaces e com as demais
disciplinas (arquitetura, estrutura e vedações, principalmente), que se encontra o
maior número de problemas de incompatibilidade.
No que tange a essa questão, não foram encontradas referências na literatura
brasileira, mas algumas impressões retiradas de artigos científicos internacionais
corroboram essa observação. Dentre as referências constantes na pesquisa,
apresenta-se nesta justificativa a visão dos pesquisadores Korman, Fischer e Tatum
(2003, tradução nossa), que afirmam:
O nível de dificuldade associado ao processo de coordenação de
instalações prediais relaciona-se diretamente com a complexidade e o
número de sistemas em um edifício, que têm aumentado nos últimos
anos, juntamente com a diminuição de espaço disponível para os
sistemas. Muitos profissionais da indústria da construção citaram a
coordenação do projeto de instalações como uma das tarefas mais
difíceis encontradas no processo de entrega de projetos de
construção.

Portanto, a observação da autora, tanto motivada pela ausência de referências
nacionais como corroborada por referências na literatura estrangeira, levou ao desejo
de investigar a interface entre o projeto de instalações prediais e a execução da obra.
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O BIM foi considerado a priori como a tecnologia selecionada para o desenvolvimento
das diretrizes de compatibilização, e a justificativa para esta escolha será discutida
com menos enfoque do que aquele dado à atividade propriamente dita e seus
processos. Esse menor enfoque justifica-se pelo fato de que a defesa pelo uso do BIM
como tecnologia para a melhoria global dos processos de projetos já vem sendo
amplamente registrada, principalmente em literatura dos últimos dez anos (BRUCKER
et al., 2006; AIA, 2007; FERREIRA, 2007; CRC, 2009; GIEL, ISSA, OLBINA, 2010;
VA, 2010; EASTMAN et al, 2011; GOES, 2011; MACDONALD, 2011; BCA, 2013;
NBIS, 2014; BIM FORUM, 2014; MCGRAW HILL CONSTRUCTION, 2014; dentre
outros). Nesta pesquisa, não há o intuito de se aprofundar na conceituação do
assunto.
1.2 Estrutura do trabalho
Este trabalho está organizado em oito seções. Além desta introdução, constam as
seções: objetivos, metodologia, revisão da literatura, desenvolvimento e resultados
das pesquisas realizadas por meio de entrevistas semiestruturadas, desenvolvimento
e apresentação de um processo de compatibilização de projetos, análise de propostas
de projetos de instalações prediais e, finalmente, conclusões e recomendações.
Nesta introdução, ou seção 1, são apresentados aspectos gerais do trabalho, dados
setoriais da indústria da Construção Civil e a justificativa para a abordagem do
trabalho.
A seção 2 apresenta os objetivos gerais e específico do trabalho e, na seção 3,
apresenta-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa.
Na seção 4, os assuntos estudados na revisão da literatura estão subdivididos por
tópicos,

enquanto

a

seção

5

apresenta

os

resultados

das

entrevistas

semiestruturadas, que abordam assuntos da prática de compatibilização de projetos
e da percepção das empresas instaladoras quanto à utilização dos projetos.
Na seção 6, apresenta-se o resultado principal da pesquisa: as diretrizes para um
processo

de

compatibilização

de

projetos,

com

dados

desenvolvimento, aplicação, revisão e verificação de resultados.

relativos

ao

seu
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Tendo como ferramenta para o desenvolvimento do processo de compatibilização de
projetos a utilização do BIM, procede-se, em seguida, na seção 7, à análise de
propostas técnico-comerciais de desenvolvimento de projetos em BIM, focando as
instalações prediais. O intuito desta análise é o de apresentar uma sondagem inicial
sobre a situação atual do mercado com relação à utilização do BIM como tecnologia
no processo de projeto.
Na seção 8, são apresentadas as conclusões oriundas dos resultados da pesquisa, e
recomendações para investigações posteriores.

2

OBJETIVOS

Como objetivos para a elaboração da dissertação, são relacionados os itens a seguir.
2.1

Objetivos gerais

O objetivo geral deste trabalho é pesquisar aspectos relativos à qualidade dos projetos
e ao seu papel para a execução da construção, com especial atenção para projetos
de instalações prediais, abordando a investigação sobre os procedimentos de
compatibilização de projetos de edificações, a fim de propor contribuições para a
atividade.
2.2
O

Objetivo específico

objetivo

específico

deste

trabalho

é

apresentar

um

procedimento

de

compatibilização de projetos que tem por intuito mitigar as deficiências que se
encontram no contexto atual da qualidade dos projetos e dos projetistas, utilizando o
BIM como tecnologia para o desenvolvimento do trabalho, com aplicação piloto do
procedimento em um projeto e avaliação de seu andamento e resultados. O foco é
investigar a possibilidade de evitar falhas a partir de uma melhor compatibilização de
projetos com o BIM, buscando a redução dos problemas que as empresas
construtoras têm enfrentado cotidianamente na execução de obras.
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3

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos para o desenvolvimento desta dissertação, a
pesquisa foi orientada tendo as seguintes atividades como ponto de partida:
a) revisão da literatura, abrangendo a pesquisa de material bibliográfico relativo ao
assunto da compatibilização de projetos – caracterização dos fornecedores do
setor, do papel dos projetos na indústria da construção civil, dos problemas de
representação dos projetos e contextualização da atividade de compatibilização
de projetos, abordando a pesquisa sobre práticas para a atividade e focando a
dificuldade da compatibilização dos projetos de instalações prediais. Uma
preocupação que permeou todo o levantamento das referências bibliográficas
pesquisadas para o desenvolvimento desta dissertação foi a sua credibilidade
científica, sempre buscando confirmação de sua efetiva publicação, bem como
levando em consideração a visibilidade dos veículos de publicação no meio
acadêmico e mercado da Construção Civil;
b) pesquisa sobre processos e práticas de compatibilização de projetos, abrangendo
a investigação dos procedimentos adotados para realização da atividade, por
meio de entrevistas com profissionais atuantes em empresas construtoras,
empresas de projeto ou gerenciadoras ou com profissionais autônomos. Para
tanto, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada para coletar
informações relativas à atividade. Além das perguntas fixas apresentadas no
roteiro, houve o acréscimo de perguntas caso a caso, de acordo com a
receptividade e disponibilidade de cada entrevistado, a fim de possibilitar a
investigação dos aspectos considerados relevantes nas respostas obtidas, ou
aspectos adicionais que cada profissional entrevistado tenha apontado como
diferenciais dos processos, e que sejam merecedores de maior atenção. Tendo
em consideração estes objetivos, as entrevistas foram presenciais e registradas
em áudio, para maior fidedignidade da informação;
c) pesquisa junto a empresas instaladoras, envolvendo a participação de
profissionais de empresas de instalações hidráulicas, elétricas e/ou mecânicas,
de climatização, automação, segurança, combate a incêndio etc. – sobre as
deficiências de projeto e ajustes necessários para viabilizar a execução de
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sistemas de instalações prediais, e para averiguar se existe alguma influência, por
parte das instaladoras, em alterações de projeto. A estrutura das entrevistas
seguiu os mesmos parâmetros apresentados na alínea “b”;
d) desenvolvimento e aplicação de procedimentos de compatibilização de projetos
utilizando-se o BIM como tecnologia para a realização das atividades em um
projeto piloto na empresa alvo, para o qual serão indicadas as seguintes etapas:
•

caracterização do empreendimento e contexto da atuação;

•

registro das atividades realizadas;

•

registro do processo, incluindo tentativas e erros;

•

análise dos resultados;

e) levantamento e análise de propostas técnico-comerciais de projetistas de
instalações para o desenvolvimento de projetos utilizando-se a tecnologia BIM,
para averiguação do contexto da utilização do BIM em uma pequena amostra do
cenário atual brasileiro de projetos de instalações. Cabe ressaltar que a escolha
por esta atividade de pesquisa foi embasada pelo fato de que, para a realização
das atividades propostas na alínea “d”, o trabalho foi completamente desenvolvido
sobre projetos elaborados no que é chamado em grande parte das referências
bibliográficas desde os anos 1990 de “processo tradicional de projetos”, ou seja,
de maneira sequencial, sem interação entre os diversos agentes do processo e
utilizando a representação bidimensional ou 2D. Desta forma, procurou-se
identificar, no contexto nacional atual, como vem sendo absorvida a proposta da
utilização do BIM para o desenvolvimento de projetos por parte dos projetistas de
instalações prediais, a fim de abrir a investigação para o desenvolvimento de
atividades de compatibilização completamente inseridos em tecnologia BIM. A
escolha pelo enfoque nas atividades de instalações prediais será discutida na
subseção 4.4.2.

4

REVISÃO DA LITERATURA

Para subsidiar esta pesquisa, procedeu-se à revisão da literatura sobre aspectos
relativos à compatibilização de projetos. Estes aspectos foram distribuídos em
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subseções, e abrangem a caracterização dos projetistas, caracterização do papel dos
projetos na indústria da Construção Civil, investigação sobre problemas de
representação dos projetos e contextualização da atividade de compatibilização de
projetos, relatos sobre práticas para a atividade e foco específico referente à
dificuldade da compatibilização dos projetos de instalações prediais.
4.1 Caracterização dos fornecedores de projetos
Zegarra, Vivancos e Cardoso (1999) afirmam que “O setor de fornecedores de
engenharia e projetos é bastante disperso, dividido num grande número de pequenos
escritórios, alguns que se resumem a um único profissional, geralmente bastante
especializados”. Essa afirmação vem ao encontro dos dados apresentados por
Melhado (2001), ao citar o Plano Setorial da Qualidade, que caracteriza os
fornecedores de projetos e serviços de engenharia como um setor no qual atua um
grande número de pequenas empresas com até 15 funcionários (PSQ, 1997 apud
MELHADO, 2001, p.152). Na maioria dessas pequenas empresas de projeto de
edifícios, são os proprietários que atuam tanto na gestão como na produção técnica
dos serviços (MELHADO; CAMBIAGHI, 2006).
De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE,
estabelecida pelo IBGE, a atividade de projetos não está entre as divisões do grupo
de atividades de construção, mas separada em outro grupo, descrito como Atividades
Profissionais, Científicas e Técnicas1. Conforme descrição da Comissão Nacional de
Classificação – CONCLA, responsável pela CNAE, “Estas atividades requerem uma
formação profissional específica normalmente com elevado nível de qualificação e
treinamento (em geral educação universitária)”. Para a classificação do produto desta
atividade, também citando a descrição exata apresentada pela entidade, tem-se que
“O conhecimento especializado (expertise) é o principal elemento colocado à
disposição do cliente” (IBGE, 2014a).

1

No CNAE (IBGE, 2014), cada atividade econômica é categorizada sob critérios de enquadramento
nos quais as seções são a primeira das divisões. De acordo com este sistema de classificação, as
atividades relacionadas à construção estão elencadas dentre as atividades da seção F - construção,
mas as atividades de projeto são descritas em outro grupo de classificação, a seção M - atividades
profissionais, científicas e técnicas.
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Com base nas estatísticas oficiais fornecidas pelo IBGE, por meio da Pesquisa Anual
de Serviços – PAS e do Cadastro Central de Empresas – CEMPRE, o Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – SINAENCO elabora
anualmente um perfil econômico e social do setor. Dados do perfil publicado em 2013,
que traz informações consolidadas até o ano de 2011, são apresentados a seguir para
embasar a caracterização das empresas de projeto no contexto nacional, e
corroboram as informações dos autores citados no início desta subseção.
De acordo com o SINAENCO, as empresas do segmento da Arquitetura e Engenharia
Consultiva “Em geral, são empresas uniprofissionais que trabalham para clientes
privados ou como subcontratadas de empresas maiores em contratos com o setor
público”. (SINAENCO, 2013). No exercício de 2011, contava-se um total de 52.657
empresas ativas, como apresentado no Quadro 1, no qual consta também a
distribuição do número de empresas de acordo com as faixas de quantidade de
profissionais ocupados.
O SINAENCO ressalta, ao apresentar a compilação dos dados, que há uma
divergência nos números indicados pelo CEMPRE e pela PAS, uma vez que o
CEMPRE considera nos seus dados não só a sede das empresas, mas também as
filiais (unidades locais). No Quadro 1 e no Quadro 2, apresentam-se os números
indicados por ambas as entidades, para efeito de análise e comparação.
Ainda que o número total de empresas apresentados tanto pelo CEMPRE quanto pela
PAS seja idêntico, ao se somarem os números apresentados no Quadro 1, referentes
ao levantamento do CEMPRE para empresas com menos de 20 vínculos ativos,
obtém-se um total de 50478 empresas, e o restante soma o número de 2179 empresas
com mais de 20 funcionários. Estes números divergem dos respectivos números
indicados pela PAS, no Quadro 2. Para as empresas com mais de 20 vínculos ativos,
essa diferença é bastante significativa, ao se considerar que o CEMPRE apresenta
um número 20% maior do que o PAS. Porém, para efeito da contextualização do setor
que se pretende nesta pesquisa, essa diferença não implica a necessidade de maior
análise, já que ambas as informações demonstram a grande representatividade das
pequenas empresas no setor de projetos de arquitetura e engenharia.
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Quadro 1 - Número de empresas por faixa de pessoal ocupado no segmento da
Arquitetura e Engenharia 2011

Fonte: CEMPRE (2011 apud SINAENCO, 2013, p.11).
Quadro 2 - Número de empresas total, com mais de 20 pessoas ocupadas e com
menos de 20 pessoas ocupadas, no segmento da Arquitetura e Engenharia

Fonte: Adaptado de PAS (2011 apud SINAENCO, 2013, p.13).

Considerando a distribuição apresentada no Quadro 1, somando-se as 3 primeiras
faixas relativas ao número de profissionais ocupados, obtém-se que 50.478 das
empresas têm menos de 20 vínculos ativos ou profissionais contratados, número este
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que representa 95,86% do total. Por sua vez, as empresas que possuem mais de 20
profissionais ocupados constituem 4,14% do total – 2.1792 companhias.
Gráfico 1 - Comparação entre as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas e com
menos de 20 pessoas ocupadas, no segmento da Arquitetura e Engenharia 2011

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SINAENCO (2013)3.

Essa distribuição confirma a informação apresentada por Zegarra, Vivancos e
Cardoso (1999), Melhado e Cambiaghi (2006) e Melhado (2001), ao se demonstrar
que, do total de empresas existentes, 84,91% são de pequeno porte, com até 4
funcionários nos seus quadros. Neste caso, afirma-se no relatório que a maioria
destes funcionários são sócios das empresas (SINAENCO, 2013).
Regionalmente, a distribuição das empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva
também apresenta disparidades, como apresentado no Gráfico 2 a seguir.

2

Este número foi obtido a partir da soma das empresas representadas pelas faixas 0 a 4, 5 a 9 e 10 a
19, conforme dados do CEMPRE apresentadas no Quadro 1, e não a partir da informação textual no
documento original, que indica um número de 1730 empresas, obtido nos dados da PAS. Acredita-se
que tenha havido um erro de revisão do material, uma vez que a porcentagem indicada no texto original,
4,14%, reflete os dados do CEMPRE.
3 Conforme nota anterior, este gráfico aparece na fonte original referenciando o número da PAS. Porém,
para uniformizar a informação apresentada aqui, o gráfico foi corrigido para indicar os dados
apresentados no Quadro 1.
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Gráfico 2 - Distribuição de empresas do segmento da Arquitetura e Engenharia por
região brasileira 2011

Fonte: Adaptado de SINAENCO (2013).

Com relação ao número de postos de trabalho ocupados no setor, ainda que as
empresas com mais de 20 profissionais representem menos de 5% do total de
empresas, é nelas que está o maior número de profissionais empregados, como
mostram os dados apresentados no Quadro 3.
Quadro 3 - Pessoal ocupado, assalariado e não assalariado nas empresas de
Arquitetura e Engenharia no ano de 2011
Empresas com menos
de 20 profissionais

Empresas com mais de
20 profissionais

Pessoal ocupado assalariado

69.200

189.837

Pessoal ocupado não-assalariado

81.774

3.748

Pessoal ocupado total

150.974

193.585

Número de profissionais ocupados

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SINAENCO (2013).

De acordo com o SINAENCO (2013), e como se pode observar no Quadro 3, “em 2011,
o número de postos de trabalho ocupados no setor totalizou 344.559 profissionais
empregados, sendo que, deste montante, 259.037 pertencem ao grupo de
assalariados”. O relatório aponta que a maioria dos profissionais nas empresas com
mais de 20 profissionais trabalha em regime celetista. Entretanto, quando se trata das
empresas de menor porte, mais da metade se enquadra na categoria de profissionais
autônomos e “PJs”, ou pessoas jurídicas. De acordo com o texto, é possível afirmar
que as empresas com menos de vinte empregados são responsáveis por um nível
menor de formalização do emprego, por demandarem serviços de profissionais
autônomos (SINAENCO, 2013, p.20). Nesse aspecto, o documento apresenta a sua
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visão concernente à situação das pequenas empresas de projeto e serviços de
Arquitetura e Engenharia, reproduzida aqui por traduzir com fidelidade a visão que se
pode observar no mercado de trabalho:
Os encargos trabalhistas e aumento dos gastos com pessoal podem
ser uma das explicações para o baixo desempenho das empresas de
menor porte. Caso não ocorra uma mudança ou melhoria na
flexibilização das formas de trabalho, a tendência é que estas
organizações passem a depender cada vez mais da mão de obra de
profissionais autônomos e pessoas jurídicas, influenciando
negativamente a manutenção do emprego formal e criação de novos
postos de trabalho. (SINAENCO, 2013, p.21).

Quanto à representatividade econômica do setor, é importante registrar que os dados
relativos à receita, apresentados a seguir no Quadro 4, foram obtidos a partir de
resultados da Pesquisa Anual de Serviços realizada pelo IBGE, que só traz o
desdobramento do grupo de empresas com mais de 20 pessoas ocupadas. Ou seja,
a informação traz os resultados de menos de 5% das empresas do segmento de
Arquitetura e Engenharia, como demonstrado no Gráfico 1.
Quadro 4 - Receita Operacional Líquida por desmembramento de atividades no
segmento da Arquitetura e Engenharia (R$ em mil reais)

Fonte: PAS (2011 apud SINAENCO, 2013).

O total de R$ 25,938 bilhões da receita operacional líquida do setor de projetos, em
comparação com o valor adicionado bruto do setor da construção apresentado em
2011, de R$ 204,067 bilhões (CBIC, 2014), teria uma representatividade de 12,7%
para efeitos de comparação. Porém, entende-se que essa receita não reflete a real
representatividade do setor, uma vez que indica o resultado de apenas 4,14% das
empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, conforme já exposto nesta
subseção.
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4.2

O papel do projeto no setor da construção civil

Na indústria da construção civil, o projeto não é apenas um instrumento de decisão
para definição das características do produto, mas, além disso, exerce influência
direta nos resultados econômicos e interfere na eficiência dos processos dos
empreendimentos ao fornecer informação de apoio à produção (MELHADO, 2001,
p.8). Fabrício (2002, p.2) afirma que “as etapas iniciais do empreendimento (programa
e projeto) são também as que apresentam as maiores oportunidades de intervenção
e agregação de valor ao empreendimento”.
O papel dos projetos já vem sendo reconhecido desde a década de 1980 como elo
fundamental para a melhoria da qualidade da Construção Civil no Brasil (MELHADO;
CAMBIAGHI, 2006). Porém, o reconhecimento da importância do projeto para o setor
ainda não levou à sua valorização e à busca efetiva por melhorias no processo.
Melhado (1994, p.70) afirma que “muitas vezes o projeto de um edifício é entendido
como um ônus que o empreendedor deve ter antes do início da obra, encarado
portanto como uma despesa a ser minimizada o quanto for possível”. Fabricio, Silva e
Cardoso (1998), referenciando Cardoso et al. (1998), reiteram esta afirmação, ao
dizerem:
Apesar da importância dos projetos na construção ser
consensualmente reconhecida, as construtoras se mantêm
relativamente à margem do processo de projeto que são
desenvolvidos por escritórios ou profissionais contratados, cujos
vínculos são de caráter predominantemente comercial. (FABRICIO;
SILVA; CARDOSO, 1998).

A experiência da autora no atual mercado de construtoras permite afirmar que essa
citação ainda é pertinente em 2015.
Melhado e Cambiaghi (2006) citam a “reduzida valorização de mercado do produto
projeto”, questão que também é referenciada pela literatura internacional: de acordo
com pesquisas realizadas por um grupo de investigação para a indústria da
construção do Estado de Queensland, na Austrália, o Queensland Construction
Industry Forum – QCIF, os serviços de projeto são contratados tendo por base o preço,
ao invés do valor e capacitação (QCIF, 2005, p.3, tradução nossa). Essa situação é
também condicionada às imposições de mercado, que levam à redução da
valorização do projeto. No relatório apresentado por este fórum australiano, consta a
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afirmação de que os parâmetros de tempo e de custo definidos pelo cliente são muitas
vezes baseados em desejos irreais, em vez de em uma compreensão completa dos
parâmetros de tempo e custo necessários para a efetiva conclusão do projeto. De
acordo com os autores, sob essas imposições, muitas vezes os projetistas assumem
um comportamento que compromete a ética profissional, baseando-se em atitudes
tais como “você vai receber somente aquilo pelo que pagou”4, o que leva à má
qualidade de soluções e documentação e à insatisfação com o projeto. O mesmo
relatório, que afirma basear-se na larga experiência prática dos profissionais
envolvidos na pesquisa, além de extensa pesquisa bibliográfica, reporta que “o
declínio do padrão da documentação de projeto tem correlação com uma redução de
24% nos preços de projeto durante os últimos 12 a 15 anos” (QCIF, 2005, p.3,
tradução nossa).
Essa investigação das causas da ineficiência da indústria da construção em
Queensland levou a uma compilação dos problemas de projeto que podem ser
observados como recorrentes na prática também no Brasil, e dentre os quais se
destacam: projetos incompletos ou com equívocos, com problemas de especificação,
clareza e desatualizados; assimilação inadequada de inovações tecnológicas e de
ferramentas de projeto, como CAD; falta de aplicação de conhecimento e experiência
no desenvolvimento de projetos; contratos a preços inadequados (baixos), que
impossibilitam a contratação e retenção de profissionais qualificados para o
desenvolvimento de projetos; submissão de projetos para aprovação sabendo-se de
suas deficiências e a técnica de “copiar e colar” detalhes, notas e/ou especificações,
levando a quantidades excessivas e equivocadas de informações devido à
necessidade de se economizar tempo no desenvolvimento do projeto (QCIF, p.8,
tradução nossa). Ao longo de todo o documento, uma série de questões relativas aos
aspectos de contratação e subvalorização do setor de projetos é constantemente
retomada como justificativa para os problemas de projeto elencados, dentre os quais
se reiteram as relações contratuais baseadas em comportamentos de disputa, pouco
valor dado à ética profissional, relações de trabalho sem cooperação, busca constante

4 No original, é empregada a expressão idiomática “cutting the cloth to suit the purse in a get what you
pay for operation” para caracterizar o comportamento dos projetistas.
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de oportunidades de aditivos contratuais, baixa remuneração e baixa qualificação dos
profissionais.
Nesse sentido, para o contexto brasileiro a afirmação é confirmada por Fabrício (2002,
p.189), ao indicar que, no setor da Construção Civil, o tempo de projeto é muito curto,
e a agilidade exigida pelos contratantes para a elaboração dos projetos é conseguida
às custas do desenvolvimento insuficiente e inconsistências entre as diversas
disciplinas de projetos, acarretando mais despesas, retrabalhos e inclusive atrasos
durante o período de obra, ainda que a solicitação inicial estivesse em se encurtar o
prazo. Melhado e Cambiaghi (2006, p.4) também contribuem para esta visão, ao
afirmarem que “no Brasil, infelizmente, o tempo dedicado ao planejamento e ao projeto
é cada vez mais exíguo; tudo é decidido de última hora”. Os autores afirmam que os
contratantes “exigem o desenvolvimento dos trabalhos sem o tempo necessário para
amadurecer ideias, conceitos e simulações, que é o verdadeiro papel do projeto”. Em
contrapartida, encontra-se o reconhecimento relativo à subvalorização do projeto
também partindo de contratantes. De acordo com o fundador de uma grande
construtora que atua no cenário brasileiro:
O projeto é mal valorizado no Brasil. Os projetistas em geral são mal
remunerados, e acabam entregando um produto que não tem boa
qualidade. Temos de investir mais no profissional, e educar o mercado
para investir no projeto, se ele quiser uma obra bem feita.
(SOBRATEMA, 2013, p.55)

Essa linha de causas e consequências dos problemas no setor de projetos também
pode ser observada para o contexto da atividade na França, em um dos estudos
realizados por Melhado, em que o autor afirma que:
Provavelmente pelo seu não-envolvimento com a fase de execução,
cujas responsabilidades foram atribuídas totalmente às empresas, os
projetistas entregaram projetos pouco detalhados; com relação às
instalações, foram feitos traçados unifilares, ocorrendo também
deficiências nas quantificações enviadas às construtoras. Trata-se de
consequência dos próprios contratos firmados entre empreendedor e
projetistas. (MELHADO. 2001 p.113)

Alarcón e Mardones (1998) alongam a lista de autores que dissertam sobre a questão
da má qualidade dos projetos, desta vez no contexto chileno, quando afirmam que os
problemas associados aos projetos, em linhas gerais, estão na qualidade precária dos
desenhos, incompletos e confusos, que requerem um grande número de
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especificações – estas que são, às vezes, ignoradas – e desenhos inconsistentes,
com erros e omissões, implicando a falta de informações necessárias para permitir a
execução dos projetos. Ainda citam que não há uma padronização para os projetos,
nem a preocupação com a construtibilidade das soluções apresentadas, e a ausência
de definições e detalhes em projeto repercute em problemas a serem solucionados
em campo. Segundo os autores, as deficiências de projeto levam muitas vezes à
necessidade de se tomarem decisões de execução de forma paliativa.
Esta afirmação é corroborada por diversos outros autores, atuando em diferentes
países. Conforme Shen et al. (2010, tradução nossa), autores canadenses:
A prática operacional comum da indústria da construção é baseada
em projetos. Durante um projeto de construção, muitas decisões
muitas vezes têm que ser feitas com base em informações
incompletas, suposições e experiências pessoais dos profissionais da
construção. Atualmente, as alterações do projeto ou ajustes são um
fato da vida em todas as fases de projeto e construção.

No contexto brasileiro, Melhado (2001, p.91) afirma que “Em muitos casos, hoje,
engenheiros residentes trabalham sem receber as informações necessárias, gerando
várias pendências a serem resolvidas, mudanças de última hora e resserviços a serem
feitos”.
Riley e Horman (2001), pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos
Estados Unidos, complementam a questão no que se refere aos atrasos causados:
Quando conflitos são descobertos em campo, geralmente é tarde
demais para evitar que haja interrupções e atrasos enquanto o conflito
é resolvido. Quando uma equipe é forçada a parar de trabalhar e se
realocar, aguardando informações ou materiais, a produtividade será
afetada negativamente. As equipes que realizarão atividades
subsequentes são afetadas da mesma forma, agravando o problema.
(RILEY; HORMAN, 2001, tradução nossa).

Barros e Araújo (2014), mais de uma década depois, seguem a mesma linha, ao
afirmarem que “O gestor da produção, por necessidade, assume o papel de projetista”,
completando que “as decisões tomadas no momento da produção são as possíveis,
mas não necessariamente as melhores”.
Dentre os itens levantados por Picchi (1993 apud MELHADO, 1994) para as origens
do desperdício em obras, atribui-se 6% do custo total da obra a desperdícios oriundos
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de projetos não otimizados. Melhado (1994, p.20) apresenta esta informação,
contextualizada junto aos demais itens levantados por Picchi, que somariam 30% do
custo total da obra, mas contrapõe o dado, ao assumir que:
(...) dentro de uma visão mais ampla vários outros itens apresentados
como geradores de desperdício também estão ligados ao projeto – tais
como a geração de entulho, a perda de produtividade e a efetuação
de reparos, que muitas vezes são resultantes de especificações
adotadas no projeto. (MELHADO, 1994, p.20).

De acordo com Formoso et al. (1996), “Muitas perdas originaram-se fora dos canteiros
de obras, nas etapas que antecedem a produção, principalmente devido a projetos
inadequados ou compras mal efetuadas”. Baseados nos resultados de pesquisas e
estudos de caso em obras, estes mesmos autores afirmam que deficiências em
especificações e detalhamento de projetos são causas de perdas significativas de
materiais. (FORMOSO et al., 1996).
Referências atuais confiáveis relacionando o índice de perdas nas construções ao
papel do projeto na indústria da construção não foram encontradas e, na ausência
destes dados, indicam-se os índices refletidos por pesquisa feita há 25 anos, face à
ainda atual pertinência da abordagem, que atribui 46% das origens dos problemas
patológicos das construções ao projeto (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Origens de problemas patológicos das construções

Fonte: Motteu e Cnudde (1989 apud MELHADO, 1994, p.30)

Halpin (1993, p.420 apud TOMMELEIN; BALLARD, 1997, tradução nossa) debruçouse sobre a relação entre projeto e resultado5 da produção, indicando que a ideia de
5

No original em língua inglesa, os autores utilizam o termo performance. A melhor tradução para o
termo performance é a palavra desempenho, mas esta palavra vem assumindo uma conotação
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“como” fazer geralmente é negligenciada, uma vez que ao se definir no projeto o “que”
fazer, presume-se que de alguma forma alguém descobrirá, no momento da produção,
“como” executar. Isso é atribuído pelo autor à ideia generalizada de que a experiência
dos executores é suficiente para definir a produção. Porém, segundo o autor, o avanço
tecnológico do setor da construção já vem demonstrando que essa experiência não é
mais suficiente para o resultado adequado da produção de edifícios, implicando a
importância da qualidade do projeto, e cabe ressaltar que esta afirmação foi registrada
há mais de 20 anos.
Nesse sentido, de acordo com Barros e Araújo (2014), “A organização empresarial
para o uso das novas tecnologias disponíveis continua sendo o gargalo da produção
de edifícios”. Na visão dos autores, a origem do problema para a inovação na
construção dos edifícios está nos projetos, que raramente incorporam em suas
soluções as inovações tecnológicas com um nível adequado de informação para a
produção.
Para explicitar a questão das dificuldades encontradas pelos projetistas, que
repercutem na má qualidade observada nos projetos, recorre-se a um resumo
elaborado por Melhado (2001) a partir de dados do Programa Setorial da Qualidade e
Referencial Normativo para Qualificação de Empresas de Projetos de 1997,
reproduzido no Quadro 5.
Este resumo apresenta uma lista de dificuldades que a experiência da autora permite
afirmar ainda serem enfrentadas na realidade da atuação do setor na década de 2010,
aspectos corroborados também na revisão bibliográfica dos últimos cinco anos
apresentada ao longo desta pesquisa, e nas transcrições das entrevistas
apresentados ao longo da seção 5 (p.63).

específica no meio da Construção Civil a partir das discussões para elaboração e publicação das
Normas de Desempenho brasileiras. Algumas edições mais recentes de dicionários brasileiros, como
o Caldas Aulete (AULETE, 2009) incluíram o vocábulo performance, apesar de se tratar de um
anglicismo, porém, a palavra não existe oficialmente na Língua Portuguesa, como comprova a consulta
ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (ABL, 2009). Por este motivo, preferiu-se aqui utilizar
o termo resultado, que traduz fielmente o contexto da citação, e não suscita questionamentos relativos
a especificidade do termo desempenho no contexto brasileiro da Construção.
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Quadro 5 - Dificuldades por parte dos projetistas
Dificuldades
de caráter
sistêmico

• Obsolescência do ensino de engenharia e de arquitetura;
• exercício ilegal da profissão – insuficiência de ação normativa ou fiscalizadora;
• falta de incentivo à pesquisa;
• baixa exigência dos clientes quanto à qualidade dos projetos;
• flutuações acentuadas de demanda por projetos.

Dificuldades
de caráter
estrutural /
setorial

• Setor pulverizado: grande número de profissionais atuantes e fragmentação do
processo de projeto;
• inexistência de metodologias de acompanhamento da evolução da demanda, que
permitam planejamento adequado em todos os níveis;
• falta de normalização técnica;
• falta de integração entre o projeto e a execução.

Dificuldades
de caráter
empresarial

• Falta de metodologia para a gestão da qualidade no processo de projeto;
• baixo investimento em: capacitação dos recursos humanos, informatização,
desenvolvimento de métodos de projeto;
• dificuldade de manutenção de equipes;
• baixo grau de integração com os outros profissionais envolvidos, devido à forma
de contratação;
• dificuldades de acompanhamento da evolução tecnológica;
• falta de padronização de procedimentos entre os clientes.6

Fonte: Adaptado de PSQ (1997 apud MELHADO 2001, p.171).

Várias entidades de classe da indústria da Construção Civil reconhecem a questão da
má qualidade dos projetos e da dificuldade na atribuição de responsabilidades no
setor. Um esforço neste sentido foi observado com a publicação dos Manuais de
Escopo de Projetos e Serviços para a Indústria Imobiliária. Organizados pelo Sindicato
das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais
e Comerciais de São Paulo – SECOVI-SP, os Manuais de Escopo de Projeto tiveram
sua primeira edição no ano de 2000, com o intuito de alinhar as atribuições de projeto
e dar subsídios para os processos de contratação, e foram revisados e atualizados,
tendo sua segunda edição publicada em 2012. No texto de apresentação comum a
cada um dos Manuais – organizados por disciplina de projeto – os autores afirmam
que grande parte dos problemas de projeto tem origem na falta de definição de
responsabilidades, o que gera situações desconfortáveis para todos os envolvidos:
De um lado, os empreendedores, com a impressão de que pagaram
por serviços que não foram efetivamente realizados. De outro,
6

Diferentes clientes apresentam diferentes maneiras de organização do trabalho e entregas de projetos. Fases
de projeto, nomenclaturas adotadas para as entregas, escopos, forma de distribuição das informações nos
desenhos, padrões de detalhes construtivos, dentre diversos outros aspectos que caracterizam a organização
do trabalho, variam entre os clientes. Os escritórios de projetos precisam oferecer flexibilidade para atender
aos diferentes padrões exigidos, dificultando a gestão da qualidade dos processos internos.
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profissionais e empresas de projeto, que apesar de acreditar que
cumpriram todas as tarefas, têm sua imagem desgastada pelo
descontentamento dos contratantes. (SECOVI-SP, 2012a).

Como guia e sugestão para o alinhamento das atividades de projetos entre as partes
envolvidas, em busca de maior qualidade dos resultados do produto, os Manuais de
Escopo detalham as atividades que consideram essenciais, específicas ou opcionais
para cada disciplina de projeto. A organização das atividades segue as etapas de
projeto em subdivisão que, conforme disposto na apresentação dos Manuais de
Escopo, é correlata às subdivisões previstas na Norma Técnica NBR 13.531 Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas (ABNT, 1995), sendo que
nesta as fases se apresentam conforme segue:
a) levantamento (LV);
b) programa de necessidades (PN);
c) estudo de viabilidade (EV);
d) estudo preliminar (EP);
e) anteprojeto (AP) e/ou pré-execução (PR);
f) projeto legal (PL);
g) projeto básico (PB);
h) projeto para execução (PE).
No Quadro 6 (p.35), apresentam-se as diretrizes gerais para as fases de projeto,
comuns a todas as disciplinas, de acordo com a definição atribuída nos Manuais de
Escopo. Neles, as fases de projeto previstas na NBR 13.531 (ABNT, 1995) são
agrupadas e redistribuídas, além de acrescentarem-se fases posteriores à entrega
dos projetos. Marco Antonio Manso, que consta dentre os voluntários na elaboração
do Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Coordenação de Projetos (SECOVI,
2012c, p.84), afirma, em obra conjunta com Mitidieri Filho, que a redistribuição das
etapas de projeto nos Manuais de Escopo foi proposital na sua elaboração.
Deliberadamente as entidades, em comum acordo, decidiram não
utilizar a nomenclatura das fases usualmente empregada pelo
mercado a fim de se estabelecer um novo conceito de etapas de
projeto, tentando quebrar paradigmas, forçando a mudanças de
hábitos e mudanças nas formas de contratação. (MANSO; MITIDIERI
FILHO, 2011, p.51)

Para cada disciplina de projeto, os Manuais de Escopo descrevem e detalham de
maneira pormenorizada cada uma das atividades para o desenvolvimento, incluindo-
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se os dados necessários por parte de cada um dos intervenientes no processo e os
produtos gerados.
Quadro 6 - Diretrizes gerais para as fases de desenvolvimento de projetos
A - Concepção do Produto (Corresponde às etapas LV, PN e EV na NBR 13.531)
Levantar um conjunto de informações jurídicas legais, programáticas e técnicas; dados analíticos e
gráficos, normas técnicas aplicáveis, bem como a definição dos padrões e critérios de desempenho
(mínimo, intermediário e superior); níveis de sustentabilidade do empreendimento (definindo
inclusive se será objeto de certificação).
Estas premissas têm como objetivo determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam
o produto imobiliário pretendido e permitirão caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as
possíveis soluções das edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas.
B - Definição do Produto (Corresponde às etapas EP, AP e PL na NBR 13.531)
Desenvolver o partido arquitetônico e demais elementos do empreendimento, definindo e
consolidando todas as informações necessárias a fim de verificar sua viabilidade física, legal e
econômica bem como possibilitar a elaboração dos projetos legais.
C - Identificação e Solução de Interfaces (Corresponde à etapa PB na NBR 13.531)
Consolidar claramente todos os ambientes, suas articulações e demais elementos do
empreendimento, com definições necessárias para o intercâmbio entre todos os envolvidos no
processo.
A partir da negociação de soluções de interferências entre sistemas, o projeto resultante deve ter
todas as suas interfaces resolvidas, possibilitando uma avaliação preliminar dos custos, métodos
construtivos e prazos de execução.
D - Projeto de Detalhamento das Especialidades (Corresponde à etapa PE na NBR 13.531)
Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto
de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executadas,
bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos, e prazos de execução.
Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento e incorporar os detalhes
necessários de produção dependendo do sistema construtivo.
O resultado deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os
elementos, sistemas e componentes do empreendimento.
E - Pós-Entrega de Projetos
Garantir a plena compreensão e utilização das informações de projeto, bem como sua aplicação
correta nos trabalhos de campo.
F – Pós-Entrega da Obra
Analisar e avaliar o comportamento da edificação em uso para verificar e reafirmar se os
condicionantes e pressupostos de projeto foram adequados e se eventuais alterações, realizadas
em obra, estão compatíveis com as expectativas do empreendedor e de ocupação dos usuários.

Fonte: Elaborado pela autora a partir do texto original do SECOVI-SP (2012a).

Os autores afirmam que a iniciativa da organização dos manuais não tem a intenção
de padronizar os procedimentos de contratação, mas de facilitar o processo,
argumentando que “a definição clara do escopo dos projetos é o primeiro passo de
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uma mudança cultural importantíssima para o setor da construção brasileira.”
(SECOVI-SP, 2012a).
Informação importante a ser registrada é o fato de que, desde setembro de 2014, por
iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, quatro normas
que tratam dos conceitos de projeto estão em revisão pelo Comitê Brasileiro da
Construção Civil ABNT/CB-02.
Foram estabelecidas duas comissões de estudos para a revisão destas normas, nas
quais esta autora vem participando desde o início de 2015, a saber:
a) CE-02:138.42 – Comissão de estudo de elaboração de projetos, representação
gráfica e atividades técnicas de Arquitetura, que trata das seguintes normas:
•

ABNT NBR 6492:1994 - Representação de projetos de arquitetura;

•

ABNT NBR 13531:1995 - Elaboração de projetos de edificações – Atividades
técnicas;

•

ABNT NBR 13532:1995 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura.

b) CE-02:139.09 – Comissão de estudo de participação dos intervenientes em
serviços e obras de engenharia e arquitetura, que trata da seguinte norma:
•

ABNT NBR 5671:1990 – Participação dos intervenientes em serviços e obras
de engenharia e arquitetura.

Dentre os motivos que levaram à proposição destas revisões pelo CAU/BR está a
consideração da entidade quanto à obsolescência destas normas, bem como as
confusões terminológicas referentes aos conceitos apresentados para fases de
projetos (CAU/BR, 2014).

4.3 Problemas de representação de projetos
Grande parte dos problemas relativos aos projetos consta na sua representação e na
interpretação que se faz quando da sua utilização como instrumento para a produção.
Esta constatação é referenciada por diversos autores, e em seguida mencionam-se
alguns deles para caracterização da questão, focando-se nas deficiências da
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representação bidimensional dos desenhos e na dispersão da informação na
documentação do projeto.
Nos Estados Unidos, em um trabalho apresentado por uma pesquisadora da
Universidade do Estado do Colorado, elaborado com a colaboração de uma
profissional atuante no mercado da construção norte-americano, as autoras afirmam,
quanto ao projeto, que “os desenhos bidimensionais podem ser a causa de confusões
e de comunicações e análises não satisfatórias” (CLEVENGER; CAREY, 2010,
tradução nossa). Pesquisadores da Universidade da Califórnia, também nos Estados
Unidos, afirmam que “é raro o caso em que os documentos de contrato, incluindo os
desenhos do projeto e especificações, não sejam ambíguos ou estejam
suficientemente detalhados para uso das equipes de execução e instaladoras”
(TOMMELEIN; BALLARD, 1997, tradução nossa). No âmbito da prática canadense,
Shen et al. afirmam que “É difícil acessar dados, informação e conhecimento precisos,
em tempo hábil, em todas as fases do ciclo de vida do projeto de construção” (SHEN
et al., 2010, tradução nossa).
Ao realizar uma pesquisa relativa à produtividade na construção, principalmente nos
cenários australiano e britânico, Macdonald (2011) observa um declínio na
produtividade do setor nos últimos 30 anos. De acordo com a autora, dentre os
relatórios pesquisados, ela pôde observar resultados que indicam que a qualidade da
documentação de projetos vem diminuindo ao longo dos últimos 20 anos, e que isso
contribui para despesas adicionais na ordem de 10 a 15% sobre os custos originais
de projeto (MACDONALD, 2011, tradução nossa). Ainda no cenário australiano, no
início dos anos 2000 o departamento de obras públicas do governo de Estado de
Queensland organizou uma força-tarefa para investigar causas e propor soluções
relativas à produtividade da construção, abrangendo aspectos da documentação de
projetos e contratos para obras de construção civil, cujo relatório já foi citado na
subseção 4.2 deste trabalho. Na introdução do documento, abre-se a discussão com
a seguinte afirmação: “A indústria da Construção Civil está bem ciente de que a
qualidade do projeto e da documentação de projeto diminuiu significativamente ao
longo dos últimos 15 a 20 anos” (QCIF, 2005, p.1, tradução nossa). No âmbito das
pesquisas para este trabalho, não se pôde observar, na literatura brasileira, um
reconhecimento relativo especificamente ao declínio da qualidade do projeto nas
últimas décadas, ainda que afirmações nesse sentido tenham sido percebidas
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durante a realização de entrevistas (ver seção 5), mas certamente observa-se um
consenso de que a qualidade dos projetos em geral é ruim. Sob esse aspecto, como
discutido ao longo da subseção 4.2, pode-se citar Melhado (2001, p.7), quando,
referindo-se ao projeto, o autor informa que este “tem sido alvo de numerosas críticas
quanto à sua capacidade de oferecer soluções a esse novo e exigente quadro de
competitividade”.
No âmbito brasileiro, no que diz respeito à questão específica da representação de
projetos, a dissertação de mestrado apresentada por Ferreira (2007) abrange um
estudo bastante completo no endereçamento das causas investigadas para os
problemas. Grande parte das investigações da autora, em busca de embasar a defesa
pela atualização tecnológica do processo de projetos com a utilização de ferramentas
de desenvolvimento de projetos em 3D, discorre sobre as deficiências do chamado
processo tradicional de projetos, elaborados sequencialmente e representados em
desenhos bidimensionais. Uma extensa e complexa caracterização dos métodos de
representação de projeto é detalhada por Ferreira (2007), e recorre-se aqui a alguns
dos conceitos apresentados pela autora, além do embasamento em outras
referências, como fonte para a discussão do endereçamento das atividades
posteriores.
De acordo com Ferreira, “A partir da formação mental do espaço, o projetista faz
diversas representações em plantas, cortes, elevações e mesmo em perspectivas no
plano, a fim de compreender o seu objeto de projeto” (FERREIRA, 2007, p.22). Dessa
forma, é necessário que haja, por parte de todos os profissionais envolvidos com os
projetos de uma edificação, um esforço de interpretação para a reconstrução do
espaço a partir do projeto: “a maior parte das informações é registrada mentalmente
pelo projetista e pelos demais envolvidos no projeto, levando-os ao exercício contínuo
da abstração e da memorização” (FERREIRA, 2007, p.22). O ciclo de atividades para
se chegar à representação efetiva do projeto é descrito da seguinte forma:
As atividades recorrentes no método bidimensional (CAD 2D) são a
interpretação da representação gráfica, análise, codificação da
solução em forma gráfica (abstrata e parcial) e, sequencialmente,
atividades de (re)interpretação, conferência e correção. [...] Essas
características podem propiciar a ocorrência de erros, mesmo com
profissionais experientes, em função da representação sintética e
parcial, que gera a necessidade de reinterpretações pessoais
(FERREIRA , 2007, p.59).
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Além do potencial de geração de erros que a representação bidimensional de projetos
apresenta, como citado acima, há ainda a implicação do tempo devido à necessidade
de interpretação da informação: “O projeto feito em 2D é baseado na necessidade de
recorrente recomposição mental do espaço 3D, a cada vez que se analisa a
representação, tomando mais tempo do projetista” (FERREIRA , 2007, p.69).
Ferreira apresenta uma compilação das principais características da representação
bidimensional que levam aos problemas de análise e interpretação de projetos. Devido
à clareza e concisão da informação, bem como por traduzir os principais
questionamentos que sempre foram observados ao longo da experiência com
desenvolvimento, análise e compatibilização de projetos, reproduz-se no Quadro 7 a
relação dessas características apresentadas por Ferreira (2007).
Quadro 7 - Características da representação em 2D que podem gerar problemas no
processo de projeto.

(continua)
CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO

AMBIGÜIDADE

A mesma representação pode ser
interpretada de mais de uma forma,
mesmo que adicionada de notas,
símbolos ou esquemas, em geral
em algum ponto do contexto do
desenho que pode não ser
claramente percebido.

A representação das vigas que estão
no mesmo plano ou em níveis
diferentes (invertidas), em que essas
diferenças são representadas em
seções que podem passar
despercebidas pelo projetista.

O objeto é representado por um
símbolo cujas dimensões e formas
não têm relação com o objeto real
que representa.

A indicação dos pontos de elétrica
(interruptor, tomada alta ou baixa etc.)
usa símbolos fora da proporção com o
objeto real que representam, induzindo
o projetista a ignorar as relações
espaciais reais.

Na tentativa de tornar o desenho
mais sintético, são omitidas
informações consideradas “óbvias”
para o especialista que está
projetando. Entretanto, para a
análise de outros envolvidos, a
informação em geral é
desconhecida e, por não estar
representada, não é levada em
consideração. Também pode se
caracterizar pela omissão de uma
elevação ou corte necessário para a
correta interpretação do projeto.

Em um dos problemas identificados, o
projetista não representou a peça
metálica de fixação do conjunto flexível
de água quente e fria do misturador do
chuveiro. Para o projetista de
hidráulica, era óbvio que aquele
conjunto não ficaria no ar. Porém, a
interferência com a estrutura para a
parede de drywall e a existência de um
shaft com tampa removível, apertou a
instalação dentro do shaft, quando se
considerou a peça de fixação dos
misturadores.

SIMBOLISMO

OMISSÃO

EXEMPLO
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CARACTERÍSTICAS

SIMPLIFICAÇÃO

FRAGMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO

EXEMPLO

O projetista simplifica uma
determinada representação,
alterando o volume real do objeto
ilustrado. Este problema é
semelhante ao do simbolismo,
porém, diferentemente deste, a
simplificação guarda algumas
relações de forma e dimensão com
o modelo real, porém esta
característica não as representa
explicitamente.

O projetista de hidráulica
frequentemente representa como uma
simples linha ou curvas as tubulações
de água quente e fria. Estas
tubulações, em geral, têm diâmetros
de 40 ou 50 mm, praticamente a
metade da dimensão da tubulação de
esgoto (de 100 mm). Em espaços
muito restritos, esse tipo de
representação sempre compromete a
análise das reais ligações entre as
diversas peças.

A fragmentação está relacionada à
separação da informação em várias
vistas ortográficas (planta, elevação,
corte) e pode ser agravada com a
eventual representação destas
vistas em folhas separadas. O
esforço cognitivo é aumentado
quando é necessário correlacionar
informações representadas em duas
vistas diferentes, favorecendo o
erro. Esse procedimento é diferente
do desenho mecânico, onde as
vistas devem sempre ser alinhadas,
facilitando a correlação dos detalhes
das vistas.

O projetista de elétrica, em um dado
projeto, indicou a altura de uma
arandela na escada. As vigas da
escada nem sempre estão no mesmo
nível do pavimento tipo. Para poder
compreender o todo e evitar que a
arandela acabasse ficando na viga,
seriam necessários cortes e/ou
elevações para o entendimento dos
vários níveis.

Fonte: Ferreira (2007)7

Além dos exemplos apresentados textualmente por Ferreira no Quadro 7, foram
selecionadas algumas imagens de situações de projeto que representam cada uma
destas características a partir da prática profissional da autora desta pesquisa, com o
intuito de enfatizar a pertinência desta abordagem, e demonstrar situações em estes
fatores levam à ineficiência na interpretação do projeto.

7

Nesta referência, o quadro apresentado indica como fonte um artigo de Codinhoto e Ferreira (2004).
Entretanto, a versão publicada deste artigo não foi localizada. Estabeleceu-se contato com a autora,
que enviou, em 08 de setembro de 2013, a versão 5 do arquivo em formato digital. Segundo a própria
autora, essa não era a versão final, e ela também não encontrou o artigo conforme apresentado em
congresso. Na versão 5, não constava a apresentação deste quadro. Além disto, encontrou-se
referência a este mesmo quadro em outro artigo de coautoria de Ferreira (FERREIRA; SANTOS, 2007),
desta vez sem citação de fonte. Portanto, decidiu-se manter aqui, como fonte original, a dissertação de
Ferreira, de 2007.
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Figura 1 - Exemplo de ambiguidade
Cotas de fundos das caixas, indicadas em chamadas de texto, não correspondem à
distância vertical desenhada em corte - diferença entre as cotas informadas é 1,38m e
diferença no desenho é 1,19m.

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 2 - Exemplo de Simbolismo
Não existe peça de conexão capaz de executar a descida representada em planta, conforme
cotas indicadas para os tubos8 (apenas 5cm).

Fonte: Elaborado pela autora

8

Na Figura, a sigla “GI” destacada nos quadros vermelhos significa “geratriz inferior do tubo”, e indica em qual
cota, de acordo com os níveis do projeto, o tubo deverá ser assentado.
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Figura 3 - Exemplo de omissão
O projetista omitiu que neste ponto não havia desvio do duto, mas era necessária uma
tomada de ar na fachada, e também não especificou a área mínima necessária ou
dimensões.

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 4 - Exemplo de simplificação
A representação unifilar da tubulação leva a entender que é possível passar por um furo na
viga que atenda apenas ao diâmetro do tubo, e ainda assim fazer conexões para seguir
rente à viga e subir alinhado ao pilar. Mas as dimensões reais dos tubos e suas conexões
não permitem esta configuração.

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 5 - Exemplo de fragmentação
A indicação em planta não corresponde à indicação em vista (a planta solicita uma torneira
de lavagem na elevação 2, e a representa na elevação 1).

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com Ferreira, a representação bidimensional é carregada de uma série de
limitações. Segundo a autora, algumas dessas limitações poderiam ser resolvidas
lançando-se mão de todo o potencial da tecnologia do CAD 2D, “mas a modalidade
de uso corrente é o de transformá-lo em mera ‘prancheta eletrônica’, não corrigindo
as deficiências relacionadas à mídia impressa” (FERREIRA, 2007, p.68).
No que se refere à utilização do CAD, encontram-se recorrentes afirmações quanto
ao seu uso como “prancheta eletrônica”, como caracterizou Ferreira, bem como
quanto às implicações negativas que advêm da velocidade de reprodução de
desenhos e aumento da produtividade no processo de representação do projeto.
Melhado (2001, p.69) ressalta que o uso da informática, embora podendo aumentar a
produtividade por sua capacidade de processamento, envio e leitura rápida de
documentos digitais, também pode originar erros e perdas de eficácia, dependo de
como for inserido nos processos internos de projeto ou coordenação da informação
entre os vários agentes do empreendimento.
A preocupação concernente ao assunto é também colocada por Melhado e Cambiaghi
(2006, p.13), que dizem que a evolução da tecnologia da informação para o processo
de projeto tornou possível gerar um enorme volume de dados e informações em
prazos cada vez menores. Entretanto, os autores preocupam-se com o uso dos
recursos de informática: “fazê-lo de modo inadequado significa uma redução potencial
da qualidade” (MELHADO E CAMBIAGHI, 2006, p.13).
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Outras referências ilustram a apreensão relativa ao uso do CAD. De acordo com o
relatório do QCIF (2005, p.31, tradução nossa), “Até agora, a tecnologia não cumpriu
sua promessa de promover maior eficiência e melhor projeto, mas sim tem contribuído
para a má qualidade do projeto e da documentação”. Uma série de justificativas para
essas preocupações é apresentada ao longo de todo o documento; dentre as quais a
constatação de que a elaboração e análise dos projetos assistida por computador –
os programas CAD – levam a uma necessidade maior de conferência, devido à
quantidade de informações absorvida pelos programas, além da possibilidade que os
programas trazem da reprodução indiscriminada dessa informação: “o uso das
ferramentas de recortar-e-colar no CAD resulta em muitos erros” (QCIF, 2005, p.27,
tradução nossa). Esse aspecto também foi citado por mais de um dos entrevistados,
como pode ser observado na seção 5 deste trabalho.
Além disto, mais um problema relativo a esta tecnologia de representação é
endereçado pelo relatório, ao inferir que “profissionais experientes da indústria das
décadas de boom dos anos 1960 e 1970 estão se aposentando, esgotando a classe
da sabedoria e do conhecimento e reduzindo as oportunidades de orientação” (QCIF,
2005, p.28, tradução nossa) ao mesmo passo em que jovens profissionais, ou
“subprofissionais”, com facilidade para absorção de conhecimento tecnológico
necessário para o manuseio dos programas, mas sem experiência ou capacidade
para o desenvolvimento de projetos, assumem a tarefa levando à baixa qualidade do
processo: “Subprofissionais assumiram ‘novas’ habilidades na tecnologia CAD, em
detrimento da capacidade fundamental de concepção, levando à má verificação de
projetos” (QCIF, 2005, p.28, tradução nossa).
Não só a má qualidade dos projetos é inferida com relação ao uso do CAD, mas uma
questão que também aparece é relativa ao consumo de papel: “O CAD trouxe a
promessa do ‘escritório sem papel’ e, no entanto, agora consumimos mais papel do
que nunca” (QCIF, 2005, p.30, tradução nossa). No que diz respeito ao uso de papel,
Rivard (2000) também considera que a sua diminuição com o advento do uso dos
computadores não é real. Segundo o autor, em pesquisa sobre o impacto da utilização
da tecnologia da informação pela indústria de arquitetura, engenharia e construção
canadense, “o escritório sem papel, que foi anunciado com o advento da TI [tecnologia
da informação], parece ser um mito, uma vez que quase nenhum entrevistado
selecionou este benefício potencial” (RIVARD, 2010, tradução nossa). Segundo o
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autor, “a maioria dos profissionais ainda troca informações de projeto por meio de
desenhos e especificações de papel, como se costumava fazer antes do advento dos
computadores”. Maiores investigações quanto ao consumo de papel após a utilização
dos computadores pelos escritórios de projeto não foram o foco desta pesquisa. Mas
o alto número de solicitações de plotagens – impressões em grandes formatos –,
comum tanto aos escritórios de projetos quanto às obras, devido à facilidade da
obtenção de cópias impressas advindas da tecnologia, leva à forte suspeita de que
houve um aumento no consumo de papel, e não o contrário.
4.4 Compatibilização de projetos
Ainda que consideráveis esforços tenham sido despendidos na busca pela origem da
utilização do termo “compatibilização de projetos” no processo de desenvolvimento
e/ou coordenação de projetos, não foi obtida uma informação precisa quanto ao
período em que se iniciou a sua utilização, ou a quem pode ser atribuída a
responsabilidade por cunhar o termo para este uso específico.
Não é difícil, porém, encontrarem-se referências no que diz respeito à atividade.
Diversas produções acadêmicas, entre dissertações, teses, artigos científicos e
trabalhos apresentados em congressos abordam o assunto, seja ao se realizar uma
pesquisa buscando o termo compatibilização de projetos propriamente dito, seja na
pesquisa por temas relativos à coordenação de projetos.
De acordo com Ferreira (2007, p.37): “a expressão é utilizada em várias áreas do
conhecimento para o processo que tem por objetivo tornar diferentes ‘coisas’
compatíveis entre si”.
Ao se pesquisar esta atividade na literatura internacional, confirma-se a informação
de Ferreira (2007, p.38), quando ela afirma que “Enquanto a literatura nacional trata
de maneira recorrente questões relacionadas à compatibilização de projetos, não se
identificaram na literatura internacional referências sobre esse tópico, com a mesma
terminologia”.
Na literatura em língua inglesa, ainda que a tradução literal do termo “design
coordination” possa indicar “coordenação de projetos”, a revisão que será
apresentada sugere que a atividade de compatibilização de projetos é muitas vezes
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descrita como “design coordination”, enquanto aquilo que, no Brasil, geralmente é
tratado por “coordenação de projetos”, é mais comumente denominado por “design
management”.
É importante ressaltar que o termo “coordination” na literatura estrangeira em língua
inglesa assume diversas outras conotações, e, neste sentido, cita-se Coates et al.
(2004, tradução nossa): “tem-se visto que o termo coordenação assume vários
significados e, portanto, há uma falta de compreensão unificada”. Malone e Crowston
(1998) apresentam uma coletânea de definições sugeridas na literatura para o termo
e afirmam que esta diversidade ilustra a dificuldade em se determinarem os pontos de
partida para o estudo do conceito. No que se refere ao estado da arte na conceituação
do termo “design management”, Ballard e Koskela (1998, tradução nossa) afirmam
que as abordagens são fragmentadas e carecem de uma base conceitual sólida.
No dicionário da Universidade de Oxford específico para as áreas de estudo da
construção, agrimensura e engenharia civil, o verbete apresentado para o termo
coordination indica o significado: “ato de alinhar tarefas, atividades e recursos para
que eles sejam geridos de forma eficaz” (GORSE, JOHNSTON, PRITCHARD; 2012,
p.94, tradução nossa). Porém, ao apresentar o conceito de sobreposição no verbete
overlay, processo mais difundido de se viabilizar a atividade de compatibilização, os
mesmos autores falam em design coordination: “Desenho transparente colocado
sobre a parte superior de um plano para mostrar a posição de serviços ou fixações a
fim de auxiliar a coordenação de projetos” (GORSE; JOHNSTON; PRITCHARD, 2012,
p.293, tradução nossa).
De acordo com Riley e Horman (2001, tradução nossa), o processo de coordenação
de projetos [design coordination] é realizado para permitir que cada disciplina possa
comparar os materiais que são destinados aos espaços determinados em um edifício
para garantir que eles não irão conflitar fisicamente ou prejudicar a instalação e
manutenção de sistemas subsequentes. Este é o conceito comumente apresentado
para compatibilização de projetos na literatura brasileira.
Clevenger e Carey (2010, tradução nossa) também denotam esta acepção para o
termo, quando dizem que a coordenação tradicional das instalações prediais tem
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contado com sobreposição sequencial e comparação de desenhos 2D para detectar
e eliminar as interferências espaciais e funcionais entre os sistemas.
Da mesma forma, a atividade é apresentada por Eastman et. al (2012, p.272), ao
introduzir o assunto da compatibilização utilizando o termo coordination. Os autores
dizem que um processo de trabalho fundamental para qualquer contratante é a
coordenação das disciplinas e sistemas e, em seguida, caracterizam-no por um
método em que, usando desenhos em 2D, a detecção de conflitos é realizada
manualmente por meio da sobreposição de desenhos de sistemas individuais em uma
mesa de luz para identificar potenciais conflitos.
Durante a pesquisa, outras terminologias foram encontradas para descrever a
atividade. Khanzode (2010) indica que em muitos projetos de construção, a
coordenação ainda é feita utilizando desenhos 2D e mesas de luz, no que é chamado
de Processo de Sobreposição Composta Sequencial [Sequential Composite Overlay
Process (SCOP)]. Na Figura 6 abaixo, mostra-se um exemplo da utilização de mesas
de luz.
Figura 6 - Exemplo da utilização de mesas de luz para sobreposição de projetos

Fonte: Light... (2009).

Um sinônimo para esta referência ao “SCOP” foi encontrado em trabalho de Guo, Tai
e Chen (2013), denominado de Serviço Combinado de Trabalho de Desenho
(Combined Service Drawing Work - CSDW)9. Segundo os autores, esta atividade
compreende a sobreposição sequencial de desenhos, e a utilização da técnica permite

9 Combined service drawing work (CSDW), also known as sequential composite overlay process (GUO,
TAI, CHEN, 2013).
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que especialistas possam identificar conflitos e solucioná-los nas reuniões de rotina
para a coordenação dos projetos.
Em língua francesa, Armand e Raffestin (1993 apud MELHADO 2001, p.112) definem
a expressão “études de synthèse”, que, de acordo com Melhado, pode ser traduzida
por “projeto de síntese”. Segundo Melhado, “A equipe de síntese de projetos
desenvolve seu trabalho para garantir que os projetos executivos das diferentes
especialidades de projeto não apresentam incoerências ou incompatibilidades”. Este
conceito é similar ao conceito que se entende no Brasil por compatibilização de
projetos, como explica o próprio autor:
Trata-se, como dito, de um trabalho de “compatibilização”, a partir do
estudo das interferências espaciais entre as estruturas e as
instalações, que são estudadas através da superposição de camadas
(layers), identificação e análise dos conflitos encontrados, separação
dos problemas por lote de execução, comunicação com as empresas
envolvidas, modificações, reiterações e validação das soluções.
(MELHADO, 2001. p.114).

As acepções apresentadas para o termo “compatibilização de projetos” convergem
para a atividade de integração dos projetos a fim de garantir a inexistência de conflitos
e interferências para permitir a execução adequada e sem obstruções na obra.
Aquino e Melhado (2005) afirmam que a integração entre os agentes no processo de
projeto recebeu maior impulso a partir da década de 1990, com a introdução dos
sistemas de controle de qualidade nas empresas incorporadoras e construtoras, o que
permitiu maiores discussões sobre a importância do projeto. Segundo os autores, “O
trabalho conjunto dos diversos especialistas de projeto tornou-se fundamental para a
compatibilização e coordenação do processo de projeto.” (AQUINO; MELHADO,
2005). Mas o sucesso desta atividade nos resultados de projeto não parece ser
observado na realidade da indústria da construção, como discutido na subseção 4.2
deste trabalho.
De acordo com Manso e Mitidieri Filho (2011, p.55), “a compatibilização de cada uma
das especialidades em relação às outras, com as quais mantém interfaces, deve ser,
primeiramente, de responsabilidade de seu projetista”.
Ferreira (2007, p.39), ainda que apresente questionamentos sobre a atribuição da
responsabilidade das atividades de compatibilização, também trata o assunto como
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escopo do projetista de cada especialidade, ao afirmar que considera “a
compatibilização como intrínseca às atividades de projeto”.
Nos Manuais de Escopo de Projeto, já citados na subseção 4.2 deste trabalho, fica
claro que não só a atividade de compatibilização de projetos é entendida como de
responsabilidade do projetista, mas como sendo a mais importante delas. No texto de
introdução comum a cada um dos Manuais já publicados, a maioria em sua segunda
edição, afirma-se:
É importante ainda ressaltar que a abordagem dos Manuais se inicia
nas definições de um empreendimento e vai até a etapa pouco
considerada pelos contratantes, que é o acompanhamento técnico das
obras, sua entrega final, incluindo os desenhos “as built” e passando
pela mais importante atividade prevista nesses Manuais: a
compatibilização e a consolidação das interfaces dos vários sistemas
em todas as etapas. (SECOVI-SP, 2012a).

Dentre os Manuais de Escopo já publicados, não há um manual específico destinado
à atividade de compatibilização de projetos, o que enfatiza que os Manuais de Escopo
entendem que cada projetista é responsável pela compatibilidade de seu projeto com
os demais. Cada uma das disciplinas tem em seu escopo de atividades a previsão da
realização da compatibilização de seus projetos com o das demais disciplinas,
constando como atividade essencial no escopo.
No Manual de Escopo de Serviços para Coordenação de Projetos (SECOVI, 2012c)
também não existe a descrição específica de uma atividade de “compatibilização de
projetos”, mas, ao longo da descrição das atividades, aborda-se a necessidade da
avaliação da compatibilidade de um projeto com os demais (como um indicador de
qualidade do projeto e do projetista). Encontra-se também referência à necessidade
do apontamento de “interferências entre os sistemas e projetos para posterior solução
e correção” em formato de relatório ou desenho, como um dos produtos da análise
crítica na fase de projeto executivo (SECOVI, 2012c, p.52).
No caso do Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo,
entretanto, a atividade de compatibilização de projetos, além de constar na lista de
atividades essenciais do escopo, como consta nos demais Manuais de cada disciplina,
aparece como item destacado e que pode ser contratado à parte pelo cliente, caso
julgue necessário (SECOVI, 2012b, p.91).
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Quando a realidade do universo dos projetos para a construção ainda apresenta
resultados precários e não corresponde às expectativas para a qualidade geral da
construção, a questão da responsabilidade é deslocada para a implementação de
ações na busca pela solução, ou ao menos amenização do problema. É sob esse
prisma que a atividade de compatibilização de projetos é destacada do processo de
desenvolvimento do projeto, e inserida como uma etapa adicional e paliativa. Em um
dos estudos de caso realizados na França, Melhado elucida esta situação: “A
formalização de uma etapa de síntese de projetos, de modo geral, é a concretização
de uma busca de coordenação “tardia” dos projetos, que [...] se assemelha a uma
compatibilização de projetos feita com o uso de um ‘fórceps’” (MELHADO, 2001,
p.119). Constatou-se nesse estudo que a falta de detalhamentos elaborados pelos
projetistas e a ausência de uma “pré-síntese” feita pela equipe de projeto foram
responsáveis por tornar lento e complexo o trabalho da equipe de síntese, colocando
em risco a obtenção de uma real compatibilização entre as especialidades envolvidas.
Segundo o autor, ainda no âmbito deste estudo de caso, “a opção pela separação
entre o projeto propriamente dito e a atividade de síntese de projetos foi a maior
responsável por uma baixa eficácia global do processo de projeto em suas interfaces
com a execução” (MELHADO. 2001. p.115).
É importante ressaltar que não se defende aqui uma postura de resignação quanto à
realidade atual do setor de projetos. Acredita-se que o problema deva ser encarado a
partir de sua origem, e que é necessária a busca constante pela melhoria e
aprimoramento do setor, uma vez que é na qualidade do projeto que se observa o
maior potencial de melhorias. Mas os esforços imediatos, no âmbito desta pesquisa,
estão na procura por formas de mitigar as consequências desta realidade no contexto
atual da execução de obras de edificações. Sob essa ótica, o comentário de Melhado
ilustra as questões concernentes ao papel dos compatibilizadores de projeto:
Restam algumas questões a se esclarecer quanto ao papel efetivo da
equipe de síntese de projetos: se ela consegue fazer a
compatibilização do projeto “avançar”, poderia ela também contribuir
para as decisões técnicas, ou até mesmo, ser a responsável por tais
decisões? Essa alternativa parece revelar um certo paradoxo quanto
à distribuição de poderes entre os agentes, podendo ser sinal de um
compromisso inteligente entre o trabalho de síntese e o trabalho dos
projetistas, mas também de uma falta de interesse e de
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envolvimento da maîtrise d’œuvre10 com as questões da execução.
(MELHADO, 2001. p.117.)

Na seção 6 deste trabalho, será apresentado o desenvolvimento de um processo de
compatibilização de projetos em que, tendo por foco a atividade no âmbito de
empresas construtoras, essa atuação ativa, propositiva e decisiva do compatibilizador
de projetos, colocada por Melhado (2001. p.117) deverá ser indicada como objetivo
para a mitigação dos problemas oriundos da má qualidade generalizada dos projetos,
como discutiu-se nas subseções 4.2 e 4.3 desta pesquisa.
4.4.1 Procedimentos de compatibilização de projetos
Embora se tenha discutido acima a disponibilidade de referências relativas ao assunto
“compatibilização de projetos” na literatura brasileira, os resultados encontrados não
foram suficientemente satisfatórios no que diz respeito ao detalhamento do processo,
de maneira a funcionar como fonte de informação didática para a implantação do
exercício da atividade. Foram analisados alguns dos procedimentos relatados na
literatura consultada, conforme se apresenta a seguir, como subsídio para fomentar a
discussão das práticas e para reunir material a fim de embasar o desenvolvimento de
um processo para compatibilização de projetos.
Solano (2005, p.2768) afirma que “a compatibilização dos projetos tem sido a parte
do processo onde se tem investido muito pouco em pesquisas e desenvolvimento de
métodos que possam contribuir para a elaboração de projetos eficazes”. Porém, o
autor apresenta propostas, mas não desenvolve detalhes sobre a execução do
processo. O autor cita a utilização de métodos da Engenharia Simultânea e Análise
dos Modos e Efeitos de Falhas – FMEA11, mas não os descreve. Ele sugere a
elaboração de regras para a compatibilização, dentre as quais cita atividades que
estão mais relacionadas à coordenação de projetos do que à compatibilização
propriamente dita – como, por exemplo, verificação da atualidade de desenhos e
atendimento aos padrões de documentação. Indica a necessidade de sobreposição

10

“A expressão maîtrise d’œuvre é usada para se fazer referência genérica à função de projetista ou
para designar o conjunto dos agentes responsáveis pela concepção arquitetônica, técnica e econômica
do empreendimento, ou seja, arquitetos, engenheiros projetistas, consultores, economistas da
construção, controlador técnico e coordenador de segurança” (MELHADO, 2001, p.36).
11 O autor cita o método atribuindo-o a Vanni (1999), mas não traz a explicação para a sigla FMEA, que
vem do termo em língua inglesa, como se pode averiguar na fonte original, e significa Failure Modes
and Effects Analysis (VANNI, 1999).
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de desenhos, mas não descreve um procedimento, e sugere meios para a
documentação das verificações nos próprios arquivos de desenho. O autor atenta
para o fato de que o número de interações de projetos é muito grande e um plano de
compatibilização deve estar inserido no cronograma de projetos. Sugere ainda que a
compatibilização dos desenhos seja feita aos pares, sem os descrever, e, finalmente,
o autor indica a necessidade de sistemas compartilhados para o controle da
compatibilização e ampla divulgação dos resultados para o projeto, mais uma vez,
sem maiores detalhes sobre como viabilizar estas atividades.
Vanni (1999) apresenta conceitos relativos ao método de Análise dos Modos e Efeitos
das Falhas – FMEA, citado por Solano (2005), e detalha um procedimento para a
realização da atividade de compatibilização de projetos. A autora desenvolve e
apresenta listas de tópicos para verificação de projetos (check-lists), e, a partir destes
tópicos, estabelece matrizes de correlação entre os projetos, atribuindo ao termo
correlação “a possibilidade de um item de um projeto, uma vez definido, interferir com
um item de outro tipo de projeto” (VANNI, 1999, p.136). Estas matrizes foram
elaboradas para pares de projetos – Arquitetura x Estrutura, Arquitetura x Instalações,
Estrutura x Instalações, etc. – e foram atribuídos quatro graus de níveis de correlação,
de “inexistente” até “muito alta”, para cada par de itens entre dois projetos. As
correlações devem então ser verificadas sob os seguintes questionamentos: como
pode acontecer uma falha; de que maneira esta falha, se acontecer, afetará o
desempenho; o que pode provocar a falha; qual a gravidade da falha e com que
frequência ela pode ocorrer; qual ação preventiva pode ser adotada e finalmente como
implementar no projeto esta ação preventiva. A autora apresenta exemplos de
resultados de análises feitas seguindo este roteiro, mas, além da identificação de
tópicos a se verificarem entre pares de projetos – que podem efetivamente subsidiar
a elaboração de um procedimento mais completo – observaram-se falhas na
hierarquização dos problemas, e nenhuma outra diretriz específica para o processo
completo de compatibilização dos projetos é indicada.
Callegari e Barth (2007) descrevem um método de compatibilização de projetos por
meio da análise da sobreposição de desenhos bidimensionais em formato eletrônico,
apresentando um elenco um pouco mais desenvolvido de atividades executadas,
sequenciadas pela verificação de itens entre os projetos, utilizando o projeto
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arquitetônico como base e o projeto estrutural em todas as análises. Formatou-se aqui
a distribuição dos tópicos de verificação conforme se apresenta no Quadro 8.
Quadro 8 - Método de compatibilização segundo Calleghari e Barth

Verificação sobre base de arquitetura relativa à modulação dimensional; pilares e
vigas, análise do alinhamento destes com paredes e intersecções com esquadrias;
dutos de ventilação vertical e horizontal; circulações verticais como elevador e
escada.
ESTRUTURA

ARQUITETURA

Base do projeto arquitetônico utilizada em todas as sobreposições, na qual se isolam níveis
de desenhos (camadas ou layers das ferramentas CAD) para paredes, esquadrias,
equipamentos e projeções.

ELÉTRICO

Verificação sobre arquitetura e estrutura dos quadros de
distribuição; pontos de iluminação, interruptores e tomadas
conforme leiaute; shafts.

HIDROSANITÁRIO

Verificação sobre arquitetura e estrutura das prumadas e
tubulações horizontais de água fria, água quente, esgoto, tubo
de ventilação, pluvial e caixa de gordura; registros gerais e
aparelhos/equipamentos.

AR
CONDICIONADO

Verificação sobre arquitetura e estrutura dos dutos horizontais
quanto a piso, teto, pilares, paredes, vigas e esquadrias;
evaporadores; condensadores externos e escape de água.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Calleghari e Barth (2007).

Porém, nota-se a ausência da verificação das instalações entre si. Na própria
apresentação dos estudos de caso analisados pelos autores, não é observada
nenhuma interferência entre os projetos de instalações elétricas, hidráulicas e de
climatização. A inexistência de interferências detectadas entre os projetos de
instalações é muito mais justificável pelo fato de não ter havido uma avaliação desses
projetos entre si (foram avaliados apenas com relação aos projetos de arquitetura e
estrutura) do que pela ausência de conflitos, o que se acredita ser bastante
improvável, como se discute ao longo da subseção 4.4.2 referente à ênfase na análise
da compatibilização de instalações.
Ferreira (2007) discorre de maneira muito precisa e completa sobre a questão dos
problemas de representação do projeto em 2D, e apresenta resultados do processo
de compatibilização utilizando-se a tecnologia do CAD 3D. Porém, apesar de indicar
detalhadamente o procedimento de modelagem voltado para o desenvolvimento do
projeto de alvenaria de vedações, a autora não detalha os procedimentos no exercício
de uma atividade exclusiva de compatibilização. Uma descrição mais detalhada sobre
procedimentos de compatibilização aparece quando a autora realiza um estudo de
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caso comparando as atividades de desenvolvimento de projetos entre dois escritórios
de projeto, um deles trabalhando em 2D, o outro em 3D. Mas, nesse estudo, a
atividade de compatibilização está inserida no processo de desenvolvimento de
projetos, e discorre-se sem maiores detalhes sobre o levantamento de interferências
e seus registros em relatórios de compatibilização. As interferências são
categorizadas por Ferreira (2007) segundo classificação atribuída a Codinhoto e
Ferreira (2004), conforme descrito no Quadro 9 a seguir, ainda que, na dissertação de
Ferreira, tenham sido subtraídas algumas das categorias apresentadas no artigo ao
qual se atribuiu a fonte. O Quadro 9 reproduz as categorias originalmente
estabelecidas por Codinhoto e Ferreira (2004) e discrimina aquelas que não foram
utilizadas por Ferreira (2007) para a análise das interferências encontradas no estudo
de caso realizado.
Quadro 9 - Descrição das categorias de problemas analisados12
Tipo de problema

Definição

Compatibilização

Interferências e inconsistências geométricas entre projetos do produto.

Construtibilidade

Inconsistências relacionadas ao desempenho e à execução dos sistemas e
entre os subsistemas.

Coordenação

Inconsistências relacionadas ao controle da comunicação, do tempo, do
escopo, de custos, riscos e integração.

Racionalização (1)

Facilidade em construir e/ou produzir um sistema e/ou subsistema.

Especificação

Omissões, contradições ou inexistência de informações relacionadas ao
produto.

Problemas
Críticos (1)

Não são imediatamente identificados quando da primeira execução e
envolvem retrabalho extenso (quando se trata de pavimento tipo, significa
muitas vezes a reconstrução em todas as unidade tipo).

Problemas não
críticos (1)

Podem ser identificados imediatamente e envolvem um retrabalho sem se
estender a outros subsistemas (quando se trata do pavimento tipo, significa
retrabalho apenas em uma unidade tipo).

Fonte: Codinhoto e Ferreira (2004)
(1)
Categorias constantes no quadro original mas não citadas por Ferreira (2007).

Ao apresentar os conceitos para o desenvolvimento de projetos de vedações, Ferreira
(2007) aborda as atividades de compatibilização de projetos detalhando as etapas de
modelagem de outras disciplinas e a verificação de sua interseção por meio da
vinculação dos arquivos de modelo. A autora cita a necessidade de verificação e
12

Vale ressaltar que a terminologia atribuída a algumas das categorias apresentadas no Quadro 9,
como racionalização ou construtibilidade, não corresponde aos conceitos teóricos imbuídos nessas
terminologias, como podem ser resgatados na tese de doutorado de Melhado (1994), mas são
utilizadas para, de acordo com a definição apresentada no quadro, identificar os problemas encontrados
em uma classificação.
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registro das interferências, com sugestões de formas automáticas de se realizar esta
tarefa. Mas a ênfase é dada ao desenvolvimento do projeto, e não é apresentada uma
sistematização para subsidiar a implantação de um procedimento completo de
compatibilização de projetos.
Goes (2011) estabelece como estudo de caso a comparação entre os resultados de
processos de compatibilização em 2D e BIM realizados para um mesmo edifício.
Interessante observar que a autora parte para a modelagem dos projetos de
Arquitetura, Estrutura e Instalações sem conhecimento prévio ou prática, em um
processo no qual a capacitação na tecnologia fez parte do trabalho de pesquisa. A
autora repetiu o procedimento de modelagem de cada disciplina e compatibilização
dos projetos tanto para a fase de Projeto Básico quanto para a fase de Projeto
Executivo.
Durante a elaboração dos modelos, Goes ressalta a observação sobre a ausência de
dados suficientes, mesmo nos projetos executivos, para a modelagem adequada dos
projetos, e indica que o próprio processo de modelagem leva à detecção de parte dos
problemas oriundos da representação bidimensional dos desenhos. Entende-se que
a impossibilidade de construir um modelo virtual de maneira adequada a partir dos
dados disponíveis em projeto leva a afirmação de que isso poderia ocorrer também
durante a construção real (GOES, 2011, p.128).
Para a atividade de compatibilização dos projetos, ela desenvolve e apresenta uma
matriz para verificação das interferências, reproduzida no Quadro 10 (p.56). Após a
modelagem e verificação das interferências seguindo esta matriz, a autora procede à
análise das interferências encontradas de acordo com as mesmas categorias
indicadas por Ferreira (2007), as quais já foram apresentadas no Quadro 9 (p.54).
Para o levantamento das interferências, Goes (2011) vincula os arquivos de cada
modelo em um modelo único e gera, por meio de ferramenta disponibilizada pelo
programa de modelagem utilizado no estudo, um relatório automático de
interferências. A autora chama a atenção para a necessidade de se analisarem essas
interferências uma a uma, de maneira a permitir seu agrupamento por situações
similares, quando, por exemplo, uma mesma interferência é reportada para diversos
elementos, ou para excluir aquelas interferências que remetem a questões relativas
ao modelo, mas que não refletem um problema real entre os projetos.
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Quadro 10 - Matriz para verificação de interferências físicas entre elementos das
disciplinas
Projetos

Arquitetura
colunas

Estrutura

Ar Condicionado

Hidráulica

paredes
paredes

Arquitetura

vigas

forros
esquadrias

esquadrias
colunas
Estrutura

forros
colunas
vigas

colunas
colunas

paredes
vigas

esquadrias
forros

lajes

pisos

lajes
vigas
lajes

forros
Ar Cond.

dutos e
tubulações
a.c.

vigas
pisos
colunas

tubulações

Pisos
colunas

lajes
lajes

vigas

tubulações
a.c.

dutos de
exaustão

lajes

forros
Hidráulica

vigas

colunas
dutos e
tubulações
a.c.

esquadrias
Vigas

vigas

tubulações
a.c.

colunas
tubulações

Vigas
lajes

tubulações

tubulações

tubulações

Dutos de
exaustão

Fonte: Goes (2011, p.95).

O foco na pesquisa realizada por Goes (2011), entretanto, está na comparação entre
os resultados de processos 2D e BIM no levantamento de interferências, e não
abrange o processo completo de compatibilização de projetos. Segundo a autora, não
foram computados em sua pesquisa aspectos “temporais” envolvendo reuniões,
trocas de e-mail e “procedimentos informais” (GOES, 2011, p.129), que caracterizam
os procedimentos de comunicação indispensáveis no processo.
4.4.2 Compatibilização de projetos de instalações prediais
Muitas referências podem ser encontradas acerca da complexidade dos projetos de
instalações na literatura estrangeira em língua inglesa, com ênfase sobre o esforço
relativo à sua compatibilização. Em inglês, denomina-se de MEP ou MEP/FP –
Mechanical, Eletrical & Plumbing, complementado por Fire Protection, o que neste
trabalho vem sendo chamado de instalações prediais ou, simplesmente, instalações.
Essa ênfase sobre a complexidade e a necessidade de se coordenar o processo de
projetos de instalações e de promover a sua compatibilização não foi encontrada na
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literatura nacional, na qual referências ao projeto de instalações prediais são mais
comumente focadas nos aspectos do dimensionamento e escolha de materiais,
consumo, eficiência energética, capacitação de mão-de-obra e inovação de produtos.
Ao apresentar sua tese de pós-doutorado à Universidade de Stanford, nos Estados
Unidos, Khanzode (2010, tradução nossa) afirma:
Sistemas mecânicos, hidráulicos, elétricos e de proteção contra
incêndio para os projetos de alta tecnologia nos dias atuais respondem
por cerca de 40 a 60% do custo total do projeto. A complexidade
desses sistemas tem aumentado ao longo dos anos. Ao mesmo
tempo, o custo dos materiais aumentou e a disponibilidade de mão de
obra qualificada para instalação desses sistemas está em constante
declínio. Os clientes têm exigido que os projetos sejam entregues em
prazos cada vez mais curtos e com menores custos. As equipes de
projeto estão constantemente buscando novos e melhores métodos
para enfrentar esses desafios. Uma das maiores áreas para o
desenvolvimento de melhorias é a concepção e coordenação13 dos
sistemas de instalações prediais.

Riley e Horman (2001, tradução nossa) afirmam que o risco de problemas de
incompatibilidade são maiores em projetos de edifícios onde há intensos requisitos de
instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas. Segundo os autores, os riscos de
produção se acumulam à medida que os cronogramas se tornam mais acelerados.
Isso corrobora a ideia de Wan e Kumaraswamy (2012), pesquisadores da
Universidade de Hong Kong, na China, quando eles entendem que a compatibilização
de projetos de instalações prediais deveria ser feita antes da execução da obra, uma
vez que dutos, tubulações, conduítes, caixas de passagens, bandejas de cabos,
dentre outros componentes, são sempre montados, distribuídos e sobrepostos em
espaços apertados, com configurações complexas.
O nível de dificuldade da compatibilização de instalações prediais é atribuído por
Korman, Fischer e Tatum (2003) à quantidade de sistemas prediais em um edifício,
bem como à complexidade desses sistemas, que vem crescendo com o passar do
tempo, ao mesmo passo em que vem diminuindo a disponibilidade de espaço para as
instalações. Os autores elaboraram uma tabela identificando as cinco interferências
mais comuns encontradas entre projetos de instalações, adaptada na Tabela 1.

13

Como discutido na seção 4.4, pode-se inferir que a acepção do termo “coordenação” neste caso está
relacionada à compatibilização dos sistemas.
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Tabela 1 - Tipo e descrição de interferências em instalações prediais
Tipo de
interferência

Descrição da interferência

Real

A interferência real (física) ocorre quando dois ou mais componentes
interferem fisicamente entre si.

Estendida

A interferência estendida ocorre quando um componente interfere com o
espaço estendido associado a outro componente (como o espaço necessário
para acesso ou manutenção).

Funcional

A interferência funcional ocorre quando dois ou mais componentes são
posicionados de maneira que a locação de um em relação ao outro prejudica o
desempenho, como uma tubulação bloqueando a iluminação de uma
luminária.

Temporal

Uma interferência temporal ocorre quando componentes são posicionados ou
instalados de maneira a prejudicar a eficiência do cronograma e sequência de
execução.

Futura

A interferência futura ocorre quando componentes são posicionados em locais
que não garantem espaço para rotinas de operação e tarefas de manutenção
ou espaço para futuras expansões.

Fonte: Adaptado de Korman, Fischer e Tatum (2003).

Segundo esses autores, pesquisadores e professores das Universidades de Nevada
e de Stanford, nos Estados Unidos, a compatibilização dos sistemas de instalações
prediais envolve a definição da locação e encaminhamento dos componentes de
instalações em espaços geralmente congestionados, de maneira a evitar que haja
interferências e atendendo a variados critérios de projeto e operação (BARTON, 1983
apud KORMAN, FISCHER, TATUM, 2003, tradução nossa). Para tanto, de acordo
com os autores é necessário que os superintendentes das obras, engenheiros de
produção e equipe familiarizada com processos de produção em campo contribuam
com o conhecimento durante o processo de compatibilização de projetos de
instalações prediais para aumentar a eficiência dos processos de produção
(KORMAN, FISCHER, TATUM, 2003, tradução nossa).
Os autores sistematizam este conhecimento em uma tabela, a qual se adaptou aqui
na Tabela 2 (p.59) para efeito de demonstração das implicações envolvidas em
projetos de instalações prediais.
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Tabela 2 - Conhecimento relacionado a projeto, construção, operação e manutenção
de instalações prediais14

Operação e
Manutenção

Construção

Critérios de projeto

Base de
conhecimento

Atributo

Descrição

Exemplo

Função

Descreve a função de um componente

Uma lâmpada ilumina, um bico de
sprinkler espalha água.

Sistema

Indica o sistema a qual cada componente
pertence

Um difusor linear pertence ao
sistema de insuflamento, tubulações
de água gelada pertencem ao
sistema de refrigeração (sistemas de
climatização ou ar condicionado).

Tipo de
material

Designa as opções de material para cada
componente

Para dutos de insuflamento de ar,
pode-se optar por alumínio, aço
galvanizado, chapas de metal, aço
inoxidável ou fibra de vidro.

Preço

Prevê o custo de cada componente (de acordo
com tabelas de fornecedores ou bases de dados
de mercado)

Tubulações de aço-carbono de 2”
para sprinklers custam $1,57 por pé
(linear foot no original).

Tipo de
fixação e
suporte

Indica forma de fixação.

Opção por galerias técnicas (piperacks) que demandam projeto
específico ou sustentação em
perfilados (trapeze hangers).

Isolamento

Designa o tipo e espessura dos isolamentos
Mantas de isolamento para
requeridos para cada componente, como
tubulações de água gelada serão de
1 ½ polegadas.
sistemas de proteção de incêndio, conservação
de energia, isolamento acústico, anticondensação
e proteção pessoal.

Espaça
-mento

Designa o espaçamento mínimo requerido entre
componentes para prevenir trocas de calor,
mitigar vibrações ou minimizar o cruzamento de
sinais entre linhas de comunicação.

Espaçamento mínimo entre
tubulações de alimentação e retorno
de aquecimento de água deve ser
de 6 polegadas.

Inclinação

Indica a inclinação requerida para tubulações.

A inclinação mínima para tubulações
de drenagem deve ser de 1/8 de
polegada por pé.

Espaço para Define e resguarda o espaço para instalação de
instalação
componentes, incluindo o espaço requerido para
acesso das equipes de instalação, manejo e
armazenamento de materiais e equipamentos.

Para puxar os cabos de eletricidade,
é necessário um espaço livre
mínimo de 5 pés do final do
eletroduto.

Sequência
de
instalação

Designa a instalação típica levando em conta
início de funcionamento, teste, comissionamento
e requisitos de reposição para maximizar a préfabricação.

A instalação das caixas terminais de
ar sempre deve preceder a
instalação dos dutos de distribuição
de ar.

Tempo de
espera

Designa tempos de espera padrão para a
fabricação de componentes

Caixas VAV (volume de ar variável)
podem requerer duas semanas para
a fabricação.

Espaço de
acesso

Define e resguarda o espaço mínimo necessário
para viabilizar a operação e manutenção dos
componentes e sistemas

O espaço requerido para
acionamento de válvulas é de
geralmente 12 polegadas,
dependendo do tipo de válvula.

Frequência

Determina a frequência típica de acesso
O acesso para manutenção de bicos
requerida para a manutenção de um componente de sprinklers deve ser de uma vez
ou sistema.
por mês.

Fonte: Adaptado de Korman, Fischer e Tatum (2003).

14

Os exemplos dados foram transcritos mantendo as unidades do sistema de medidas original (norteamericano), uma vez que se trata de exemplos de critérios específicos, variáveis para cada tipo de
instalação.
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Os métodos de compatibilização dos sistemas de instalações prediais, porém,
também são dispersos. Segundo Khanzode (2010, tradução nossa), o método para
coordenar as instalações prediais ainda é muito ad hoc15, e organizar equipes de
projeto para coordenar os sistemas de instalações prediais continua a ser um dos
aspectos mais desafiadores, demorados e mal compreendidos de muitos projetos de
construção atualmente.
Além da coordenação dos processos e compatibilização dos projetos entre si, vale
ressaltar um aspecto concernente também à exequibilidade das soluções propostas
em projeto, e que foi apontada em grande parte da bibliografia consultada sobre os
projetos de instalações prediais, referente à ausência de participação das empresas
instaladoras nos processos de elaboração dos projetos. Khanzode (2010) afirma, ao
apresentar evidências de estudos de casos conduzidos, que o envolvimento de
instaladores em fases iniciais de projeto pode ser a chave para um processo adequado
de compatibilização das instalações prediais.
Sob o aspecto do envolvimento de profissionais com experiência em relação à
produção, vale reproduzir a afirmação de Gil et al. (2000), que explicita de forma
concisa e completa a defesa pela participação das instaladoras no processo de
projeto:
O conhecimento das empresas instaladoras pode trazer soluções
criativas para o projeto em sua fase inicial, soluções das quais os
projetistas podem não estar necessariamente conscientes. Por um
lado, parte da criatividade dos instaladores resulta da sua participação
contínua em projetos de diferentes contratantes e elaborados por
diferentes projetistas. Essa diversificação de atividades expõe as
empresas instaladoras a formas alternativas de resolução de
problemas de projeto e as mantêm atualizadas sobre as inovações
tecnológicas. Por outro lado, a sua criatividade pode resultar também
de um melhor conhecimento das restrições que afetam o processo de
construção. (GIL et al., 2000, tradução nossa).

Essa questão trouxe à tona o interesse por se entrevistarem profissionais de
empresas de instalações prediais, além dos profissionais de compatibilização de
projetos, e pôde-se perceber, com o resultado parcial das entrevistas, que é um

15

Ad hoc, de acordo com o Dicionário de Construção, Agrimensura e Engenharia Civil de Oxford,
significa algo que é realizado apenas quando necessário para o propósito específico em questão, e não
é planejado com antecedência. No original, “something that is undertaken only when necessary for the
specific purpose in question and is not planned in advance” (GORSE, JOHNSTON; PRITCHARD, 2012,
p.7)
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aspecto que também pode ser observado no cenário nacional, como demonstrado na
subseção 5.2 deste trabalho.
4.5 Modelagem de informação da construção – BIM: Building Information
Modeling
Conforme apresentado na subseção 1.1 deste trabalho, existe literatura abundante
em defesa do uso do BIM como tecnologia para melhoria global dos processos de
projeto. Em todas essas referências, entretanto, não há um consenso na definição de
conceitos atribuídos ao termo, e há que se ter certo cuidado na pesquisa relativa ao
assunto.
Nesta subseção, apresenta-se uma definição norteadora do conceito relativo ao BIM
adotado neste trabalho, escolhido a partir do que se considerou a principal referência
internacional ao assunto, citada em grande parte da literatura consultada sobre o
tema. Trata-se do livro The BIM Handbook, cuja primeira edição foi publicada no Brasil
em 2010 sob o título Manual de BIM. O título original está em sua segunda edição, de
2011.
Logo na primeira frase de apresentação16 da segunda edição original do livro
(EASTMAN et al, 2011), remonta-se a introdução do termo à comunidade da indústria
da construção a sete anos antes da publicação da obra, presumindo-se aqui o ano de
2004.
Ao longo de toda a obra, o termo BIM é intencionalmente utilizado para descrever o
BIM como atividade – Building Information Modeling ou modelagem da informação da
construção, em contrapartida ao significado de objeto – Building Information Model ou
modelo de informação da construção (EASTMAN et al, 2011, p.xi, tradução nossa).
De acordo com os autores (EASTMAN et al., 2011, p.16), o BIM é considerado como
uma tecnologia à qual se associa um conjunto de processos para produzir, comunicar
e analisar modelos de edifícios. Essa definição enfatiza a caracterização do BIM como
atividade, abrangendo mais do que conceitos isolados como ferramenta, plataforma,

16

O texto desta apresentação foi assinado por Lachmi Khemlani, pesquisadora pós-doutora em Arquitetura pela
Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e fundadora e editora da revista digital AECbytes.
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processo, metodologia, paradigma ou diversos outros termos aos quais se encontra
associação com o BIM.
Os modelos de edifícios são caracterizados por Eastman et al (2011, p.16, tradução
nossa) de acordo com as seguintes descrições:
•

componentes de edifícios representados por objetos digitais contendo
características gráficas e atributos de informações que permitam sua
identificação para aplicações de programas computacionais, bem como regras
paramétricas que possibilitem sua manipulação de forma inteligente;

•

componentes que incluam dados capazes de descrever seu comportamento, o
que é necessário para análises e processos de trabalho; por exemplo, extração
de quantidades, especificações e análises de energia;

•

dados consistentes e sem redundâncias, de modo que alterações de
informações de cada componente sejam representadas em todas as vistas
tanto do componente quanto de montagens de que ele faça parte.

•

coordenação da informação de forma que todas as vistas de um modelo sejam
representadas de maneira coordenada.

O aprofundamento na discussão específica sobre o BIM não é o intuito deste trabalho.
Faz-se valer aqui da afirmação contida na apresentação da segunda edição do BIM
Handbook:
Considerando o quanto o BIM é amplo, como uma tecnologia
tanto para projetos multidisciplinares, análises, construção e
gerenciamento de serviços, bem como o prenúncio de
mudanças dramáticas de processos, pode parecer quase
impossível destilar sua essência em um livro. (EASTMAN et al,
2011, apresentação com numeração em algarismos romanos:
p.viii, tradução nossa).
Permite-se, portanto, neste trabalho, o enfoque na absorção da tecnologia para o
desenvolvimento de um processo de compatibilização, e não na tecnologia em si.
Cabe ressaltar que este enfoque não abrange o que se entende aqui como o grande
potencial do BIM, a possibilidade das mudanças dramáticas e necessárias aos
processos de projeto, uma vez que se determinou pesquisar formas de mitigar os
problemas dos projetos no contexto atual das atividades das empresas construtoras,
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ao invés de debruçar-se sobre o avanço premente e já bastante debatido com relação
ao processo de projeto.

5

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DAS PESQUISAS: ENTREVISTAS
SEMIESTRUTURADAS

A fim de investigar o contexto atual da utilização dos projetos nas atividades de
empresas

construtoras,

realizou-se

a

pesquisa,

por

meio

de

entrevistas

semiestruturadas, enfocando dois tópicos de investigação: a) processos e práticas de
compatibilização de projetos e b) a percepção de empresas instaladoras relativa à
qualidade dos projetos e seu uso para a execução das instalações. Nesta
investigação, procurou-se identificar também a assimilação dos profissionais
envolvidos com as atividades dos tópicos selecionados relativa ao uso de recursos de
modelagem 3D e tecnologia BIM na melhoria da qualidade dos projetos.
Para cada um dos tópicos de investigação, foi elaborado um roteiro de entrevista
semiestruturada com o objetivo de coletar informações relativas à atividade de cada
entrevistado, disponibilizados nos apêndices A (p.171) e B (p.174). O formato
semiestruturado de entrevistas permitiu que, além das perguntas fixas apresentadas
em cada roteiro, houvesse o acréscimo de perguntas caso a caso, de acordo com a
receptividade e disponibilidade do entrevistado, a fim de possibilitar a investigação
dos aspectos considerados relevantes nas respostas obtidas, ou aspectos adicionais
que cada profissional tenha apontado como diferenciais dos processos, e que sejam
merecedores de maior atenção. Tendo em consideração estes objetivos, as
entrevistas foram presenciais e registradas em áudio, para maior fidedignidade da
informação.
Com o intuito de permitir uma visualização comparativa das informações obtidas, são
apresentadas tabelas disponibilizando dados que trazem uma caracterização sumária
de cada profissional entrevistado e respectivas empresas, e tabelas compilando o
resumo dos principais questionamentos, separados pelos tópicos a e b de
investigação, respectivamente nas subseções 5.1 e 5.2 que se seguem.
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Nas tabelas de compilação dos resultados, cada roteiro de entrevistas é resumido e
adaptado para que a interpretação objetiva das respostas possa ser registrada e
comparada. Entretanto, é importante ressaltar a percepção de que, ao se estudar a
transcrição detalhada das entrevistas, as respostas vão se transformando à medida
que o discurso vai sendo elaborado pelo entrevistado. Um “sempre” pode se
transformar “em quase sempre, há exceções”; um “sim” pode se transformar em “não”
quando a pergunta é detalhada durante a entrevista: este foi um aspecto considerado
importante na realização da pesquisa e também a razão pela qual se optou por
transcrever, no corpo do trabalho, o conteúdo das entrevistas.
A escolha pela pesquisa por meio das entrevistas, e não por questionários é, portanto,
justificada pela preferência para a obtenção de uma visão um pouco mais
pormenorizada das opiniões dos profissionais, uma vez que não se observou durante
a elaboração deste trabalho a disponibilidade de dados quantitativos objetivos ou
mensuráveis sobre o assunto, que habitam mais o campo das opiniões que dos fatos
concretos.
5.1 Processos e práticas de compatibilização de projetos
A escolha pela abordagem sobre os processos e práticas de compatibilização de
projetos, em pesquisa por meio de entrevistas, visa à contribuição de profissionais
envolvidos com atividades de coordenação e/ou compatibilização de projetos cuja
atuação está inserida no âmbito de empresas construtoras ou em atendimento a estas
empresas, foco que converge para o objetivo principal deste trabalho.
Todas as entrevistas foram conduzidas seguindo o mesmo roteiro de perguntas
apresentado no apêndice A (p.171). Devido à opção pelo formato semiestruturado
para a realização das entrevistas, o conteúdo das transcrições não respeita
estritamente a ordem das perguntas tal qual dispostas no roteiro elaborado, mas a
ordem com a qual os assuntos surgiram durante a discussão, uma vez que, dada a
liberdade do discurso, muitas vezes assuntos já propostos no roteiro foram
antecipados nas respostas dos participantes. A caracterização dos profissionais
entrevistados e das empresas onde trabalham, a transcrição das entrevistas e a
análise de seus resultados são apresentados nas subseções numeradas de 5.1.1 a
5.1.7 a seguir.
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Nas transcrições das entrevistas, optou-se por utilizar sempre o gênero masculino
quando em referência ao entrevistado, a fim de evitar a possibilidade de identificação
dos participantes desta pesquisa.
5.1.1 Caracterização dos profissionais entrevistados
Na Tabela 3, são registrados os dados relativos aos entrevistados a fim de permitir a
interpretação dos resultados das entrevistas de acordo com a análise da experiência
prática de cada profissional e do contexto de sua atuação, conforme proposto no
segundo parágrafo da seção 5 deste trabalho.
Tabela 3 - Dados profissionais dos entrevistados
Profissional A

Profissional B

Profissional C

Profissional D

Data da
entrevista

30/10/2014

20/03/2015

26/03/2015

02/04/2015

Formação
acadêmica

Arquitetura e
Urbanismo

Arquitetura e
Urbanismo

Processamento de
Dados e Arquitetura
e Urbanismo

Arquitetura e
Urbanismo

Tempo de
atividade
profissional

15 anos (entre
supervisão de obra,
projeto de
arquitetura,
coordenação e
compatibilização de
projetos)

28 anos

5 anos

5 anos

Principal
atividade da
empresa onde o
entrevistado
atua

Gerenciamento,
coordenação e
compatibilização de
projetos de
terceiros

Projeto de
Arquitetura

Serviços de
tecnologia BIM,
incluindo
modelagem e
compatibilização de
projetos

Incorporação e
construção de
edificações
comerciais,
residenciais,
hoteleiras e de uso
misto

São Paulo

São Paulo
Filial: Rio de
Janeiro

São Paulo

São Paulo e filiais
regionais (Centrosul, Rio e
Norte-nordeste)
Consultoria interna
para o
desenvolvimento e
aplicação de
inovações

Cidade sede da
matriz
(escritório
central)

Cargo

Proprietário

Sócio-diretor

Coordenador de
desenvolvimento
estratégico

Tempo de
atividade na
empresa atual

1 ano

23 anos

4 anos

5 anos

Tempo de
existência da
Empresa

1 ano

34 anos

4 anos

8 anos
(divisão de
incorporações)

Número de
funcionários

5 contratados,
outros terceirizados
conforme demanda

20

20

6000

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pelos entrevistados.
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5.1.2 Transcrição editada das entrevistas: profissional A
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição editada da entrevista conduzida com o
profissional A, e os dados para fins de caracterização de sua experiência profissional
constam na Tabela 3 (p.65). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em
áudio e procura refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado,
sem prejuízo da disposição dos fatos em linguagem textual.
De acordo com o entrevistado, o trabalho de compatibilização de projetos é muito
diferente do trabalho de coordenação: é um trabalho de análise crítica de projetos e
das interferências entre as diversas especialidades, e envolve a discussão em
reunião, o envio das questões para todos os envolvidos. Uma incompatibilidade deve
ser repassada para várias disciplinas. A coordenação envolve o acompanhamento do
projeto como um todo: o planejamento do trabalho, a sequência dos cadastros, a
cobrança para que todos os projetistas atendam às solicitações. Muitas vezes,
considerando que o entrevistado atua em ambas as atividades, há empresas que
contratam só o trabalho de coordenação ou só o trabalho de compatibilização.
Segundo ele, o coordenador de projetos não necessariamente precisa realizar a
atividade de compatibilização. É bom que o coordenador esteja por dentro de tudo
que acontece no projeto, e isto inclui a compatibilização entre as disciplinas. Neste
ponto, o entrevistado afirma que, na verdade, é difícil separar as atividades,
considerando que o coordenador, se fica à parte do processo de compatibilização,
corre o risco de se tornar apenas um cobrador, uma figura de meio de campo que fica
ligando para um e para outro sem saber o que cobrar, o que faz com que ele perca o
moral sobre a equipe. O profissional A afirmou que, atuando como projetista, já passou
por essa experiência, e que houve situações em que o coordenador sequer mediava
os contatos necessários para o andamento do projeto, terceirizando cobranças que,
algumas vezes, designava a um estagiário de coordenação de projetos que não fazia
a menor ideia do que cobrava.17 Ele afirmou que muitas vezes os coordenadores não
têm conhecimento do projeto ou respaldo técnico sobre as cobranças que fazem. Para

17

Neste momento, para ilustrar a situação, o entrevistado citou a seguinte anedota, que é resumida
aqui pelo caráter didático implicado: havia um estrangeiro que, sem falar português, só sabia pedir
“feijoada completa” em um restaurante. Um dia, cansado de comer feijoada, ouviu alguém pedir “eu
quero um misto”. O estrangeiro então, tentando imitá-lo, pediu ao garçom: “eu quero um misto!”.
Quando o garçom perguntou “quente ou frio”, o estrangeiro, sem saber o que aquilo significava,
respondeu: “uma feijoada completa...”.
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o coordenador saber o que pedir, ele precisa compatibilizar e fazer análise crítica, ou
no mínimo ter analisado os relatórios de resultados destes procedimentos. Ao ser
retomada a questão dos procedimentos de análise crítica e compatibilização, o
entrevistado afirmou que a compatibilização não pode ser feita sem a análise crítica.
No processo de compatibilização, há situações em que, ao analisar o projeto, o
compatibilizador não pode se furtar a apontar questões que não geram interferências,
mas que pelo bom senso e conhecimento técnico, demonstram que não há uma boa
solução de projeto.
Questionado sobre o formato exigido para as entregas de arquivos para o processo
de análise e compatibilização dos projetos, o entrevistado afirmou trabalhar sobre
arquivos digitais, mas apontou para a dificuldade de se estabelecerem padrões para
a organização destes arquivos. Segundo ele, cada escritório de projetistas tem o seu
padrão, e é difícil fazer com que isto mude. No início do processo, até há uma
tentativa, mas na maioria das vezes isto acaba por obstruir o processo, gerando um
estresse que mais atrapalha do que ajuda o andamento das atividades. É necessário
ponderar sobre o que cobrar e o que ceder, considerando inclusive os prazos
disponíveis. Além dos padrões de cada escritório de projetos, há ainda o fato de que
as construtoras trabalham com diferentes fases de projetos. Há aquelas que
trabalham seguindo as etapas Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Pré-Executivo
(ou Básico), Projeto Executivo e Liberado para Obra. Há quem vá direto do Estudo
Preliminar para o Projeto Básico, e há inclusive aquelas que entendem que não há
Projeto Liberado para Obra, sendo que este seria o Projeto Executivo aprovado.
Quando o entrevistado foi questionado sobre se, no processo de coordenação, ele
tem participação sobre a definição destas fases, ele disse que não, e que inclusive
não tem liberdade para definir qual o escopo de cada fase de projeto. Isto, segundo
ele, é um empecilho para a atividade de coordenação de projetos, pois o que um
escritório entrega como Anteprojeto é muitas vezes bastante diferente do que outro
projetista entende ou entrega considerando a mesma fase, e se ele pudesse
estabelecer um escopo base seria mais fácil equalizar as entregas. Porém, se não há
acesso aos contratos de projeto, muitas vezes é necessário liberar os projetos, ainda
que não estejam dentro das expectativas de cada fase, para não atrapalhar o
cronograma de atividades. Isso é feito com a consciência de que haverá retrabalhos
e atrasos nas fases posteriores, muitas vezes sob o risco de se entregar um produto
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diferente daquele que foi contratado pelo cliente final – o usuário da edificação, mas
a pressão é das próprias incorporadoras ou construtoras, que contrataram o trabalho
de coordenação. Para ilustrar a situação, o entrevistado lembrou o exemplo do Código
de Defesa do Consumidor que estipula uma alteração máxima de 5% nas dimensões
de um ambiente, afirmando que um ambiente de 5 por 5 metros não pode ser entregue
com 4,9 m por 4,9 m. Este, segundo ele, é um dos problemas que podem vir a
acontecer pelas falhas de projeto entregues sem a devida análise, e o desvio previsto
para absorver imprecisões de execução em obra já parte do projeto: é fácil de se
detectar que o desvio já está sendo assumido em projeto ao se compararem os
projetos legais com os projetos executivos.
Questionado sobre os processos de treinamento das equipes contratadas para os
serviços de coordenação de projetos, o entrevistado afirmou que há dificuldades.
Existem listas de itens de verificação de projetos – checklists, mas a primeira
observação do entrevistado sobre isto é que estas listas não substituem o bom senso
de quem analisa os projetos. No caso dele, pela experiência acumulada, ele afirmou
já não mais consultar estas listas durante o processo de análise, mas citou que talvez
devesse fazê-lo, lembrando o exemplo dos procedimentos de segurança em voos de
aviação comercial. Mas afirmou que, para pessoas com menos experiência, é uma
ferramenta muito útil na análise de projetos e compatibilização. Os checklists foram
elaborados por ele ao longo da carreira profissional, e são disponibilizados para
consulta da equipe contratada, mas não há um controle de itens verificados. O
entrevistado acredita que deveria haver este controle, mas afirmou que, com os
prazos disponíveis para o trabalho, não há como inserir este procedimento de controle
sobre a verificação dentro dos processos de compatibilização. Na maioria das vezes,
o prazo de compatibilização de um empreendimento inteiro não é maior que dez dias.
Se neste tempo ainda for necessário pedir que cada funcionário preencha formulários
de verificação, parte do tempo a ser dedicado à análise e comunicação dos problemas
seria perdida. E, segundo o entrevistado, não adianta acreditar que será possível pedir
mais prazo: o mercado brasileiro não dá mais prazo para a atividade de
compatibilização de projetos. Para o processo de compatibilização de projetos em sua
empresa, parte-se do conhecimento técnico da equipe selecionada, que utiliza as
listas de verificação para consulta e o conhecimento técnico e bom senso relativos às
particularidades do empreendimento. Produz-se um relatório com a identificação dos
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problemas e este relatório é então verificado e comentado pelo entrevistado,
proprietário do escritório e principal interlocutor dos serviços contratados. O escritório
tem um relatório padrão para a atividade, mas caso a construtora ou incorporadora
que contrate o serviço tenha um modelo padronizado, trabalha-se sobre o modelo do
cliente. A equipe de compatibilização de projetos trabalha em espaço aberto e junto
do entrevistado, proprietário do escritório. Segundo ele, há troca de informações e
orientação constantes, e quando ele percebe que não há, ou que há conversas
paralelas sem a devida orientação, ele cobra que as dúvidas e questionamentos sejam
reportados a ele e discutidas entre todos, como forma de aperfeiçoamento da equipe.
De acordo com o entrevistado, é preferível ter a sua produtividade reduzida para
garantir que a produção de toda a equipe esteja bem orientada e alinhada.
O relatório de compatibilização de projetos é um relatório interativo, que precisa ser
alimentado pela equipe de projetistas, e funciona como um documento centralizado
sobre o projeto, alimentando e sendo alimentado pelo resultado das reuniões de
compatibilização. Porém, o entrevistado diz que manter este fluxo de informação é
extremamente cansativo, pois muitas vezes não há colaboração por parte dos
envolvidos. Este relatório funciona inclusive como um registro para o cliente (a
construtora ou incorporadora) da colaboração – ou falta dela – entre os intervenientes.
Na maior parte dos contratos, o entrevistado afirmou que sua empresa não tem o
controle sobre as medições e liberações de pagamentos para os projetistas, o que
ajudaria no processo de cobrança de resultados. Mas mesmo nos casos em que existe
esta possibilidade, já houve situações em que, pelo histórico de envolvimento do
projetista com o cliente, não foi possível vincular o cumprimento das atividades com a
liberação dos pagamentos. Retomando a questão sobre a efetividade de manter um
fluxo de informações e registro do histórico do processo por meio do relatório, o
entrevistado afirmou que acredita que cerca de metade dos projetistas com que tem
trabalhado atende bem ao processo.
Sobre a questão de haver uma ordem pré-determinada para a análise das disciplinas
durante os procedimentos de compatibilização, o entrevistado disse não haver uma
regra fixa, mas explicou que sempre inicia a atividade pelo projeto de arquitetura, a
partir do qual já visualiza a interferência com todas as demais. Ele começa analisando
o projeto por pavimento, do mais baixo para o mais alto, e em cada pavimento analisa
a interferência do projeto de arquitetura com todas as demais disciplinas. Em seguida
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faz a mesma verificação tendo a estrutura como base, também de baixo para cima. A
partir daí, verifica, na ordem de importância, pela característica do empreendimento,
os projetos de instalações. Passa então pelos projetos de interiores e paisagismo e
repassa por todas as disciplinas. Ao passar pela arquitetura na primeira análise, todas
as disciplinas já são verificadas, mas ao verificar os detalhes de cada um dos projetos,
voltar a projetos já verificados é sempre necessário. Uma das observações que o
entrevistado fez neste ponto foi o fato de que, ao abrir os detalhes dos projetos
complementares, é possível verificar questões que não haviam sido representadas
em planta. Ressalta-se que o entrevistado afirmou não trabalhar com compatibilização
de projetos em BIM.
Acerca da divisão do empreendimento em setores ou pavimentos para os
procedimentos de compatibilização, o entrevistado afirmou que isto depende da
construtora e dos projetistas. Há projetistas que demandam ter todo o projeto definido
para poder lançar a estrutura ou as instalações, por exemplo. Outros, por demanda
de prazos ou da construtora, aceitam trabalhar primeiro a torre e depois o
embasamento em determinadas fases, ou o contrário. Se houvesse tempo, o
entrevistado afirmou que o ideal seria trabalhar com o empreendimento inteiro, uma
vez que sempre há influência do que se determina para projeto em cada setor de um
edifício.
Com relação ao registro das comunicações sobre o processo de compatibilização de
projetos, retomou-se o relatório de compatibilização como documento centralizador.
O relatório é enviado antes das reuniões de compatibilização, para que seja verificado
e respondido pelos projetistas. Com este procedimento, espera-se que alguns dos
problemas apontados possam ser solucionados antes da reunião, reduzindo o número
de itens a ser levado para discussão. Durante a reunião, os itens que não foram
respondidos são discutidos, e aqueles que ficaram pendentes podem ser registrados
por e-mail. Desta forma, o relatório tem a função também de registro de ata de reunião,
e funciona em duas etapas – informando, antes da reunião, a pauta a ser discutida, e
após a reunião, os resultados obtidos: o que foi efetivamente resolvido e o que ficou
pendente. Este mesmo relatório funciona como um roteiro de compatibilização para a
próxima etapa do projeto, até a sua conclusão, além de ser um documento de registro
do processo. Neste ponto, o entrevistado reafirmou, como apontado anteriormente
nesta transcrição, que há uma colaboração efetiva de cerca de metade dos projetistas
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envolvidos no processo de alimentação deste documento. Segundo ele, nem todos os
itens apontados no processo de compatibilização de projetos são definitivamente
solucionados em projeto.
O entrevistado foi questionado sobre a sua participação para a solução dos problemas
apontados no processo de compatibilização. Segundo ele, quando há tempo, ele
indica possíveis soluções para os problemas detectados, para que sejam discutidos
junto aos projetistas das disciplinas com interferência naquele problema. A
necessidade de apontar soluções também varia dependendo do comprometimento do
projetista: há projetistas que, simplesmente para se esquivar do problema, já indicam
que não há solução, e é nesta hora que o fato de se apresentar uma sugestão coloca
o projetista em uma situação da qual ele não pode se eximir de participar. Para isto, é
fundamental que o compatibilizador tenha conhecimento técnico para melhorar a
dinâmica das soluções de projeto. Além disto, é necessário também que ele saiba
lidar com os egos dos projetistas que, se já apresentavam má vontade em solucionar
o problema, poderão se armar para não aceitar a solução proposta.
Uma questão destacada pelo entrevistado é a falta de intercomunicações entre os
projetistas. Ele acredita que há coordenadores que preferem centralizar as
comunicações, mas que ele não só não faz questão de centralizá-las como ainda
incentiva que os projetistas resolvam, entre si, questões que muitas vezes nem
precisariam passar pela coordenação de projetos. Entretanto, o que ele percebe é
uma grande acomodação dos escritórios de projetos, que não se empenham em
buscar soluções para questões bastantes simples, que poupariam tempo de todos os
envolvidos, inclusive tempo em reunião, onde as soluções a serem tomadas de
imediato podem não ser as melhores.
Segundo o entrevistado, raramente ele conta com a presença de equipes de
produção, coordenadores de instalação ou mesmo de coordenadores de projetos das
empresas contratantes – construtoras e incorporadoras – durante o processo de
coordenação ou compatibilização de projetos terceirizados. Ele percebe que dentro
das próprias construtoras há uma falha de comunicação entre as equipes de projeto
e produção, e geralmente ele não tem o retorno em tempo hábil sobre
questionamentos importantes ao andamento do projeto.
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Ao ser questionado sobre a existência de um processo de retroalimentação das
questões levantadas em processos de compatibilização por parte da obra, o
entrevistado afirmou que, desde que fundou sua nova empresa, ainda não teve
retorno de nenhuma das contratantes, e que também ao longo de sua experiência
profissional, este retorno era quase nulo. Quando havia, era falho, geralmente um
compilado de “lições aprendidas” que pouco se referiam a questões de projeto.
5.1.3 Transcrição editada das entrevistas: profissional B
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição editada da entrevista conduzida com o
profissional B, e os dados para fins de caracterização de sua experiência profissional
constam na Tabela 3 (p.65). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em
áudio e procura refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado,
sem prejuízo da disposição dos fatos em linguagem textual.
Nesta entrevista, antes de proceder às respostas para o roteiro proposto, o
profissional entrevistado discorreu sobre sua experiência prática, enfocando as
atividades de desenvolvimento de projeto de arquitetura e compatibilização de
projetos em BIM que estavam em andamento na empresa, no período da entrevista.
De acordo com o entrevistado, ainda não existem muitas referências para um
processo específico de desenvolvimento de projetos e compatibilização em BIM, e os
processos não são estáticos; as atividades propostas sofrem correções durante um
mesmo projeto ou de um projeto para outro, adequando-se às necessidades dos
diversos intervenientes ou às especificidades que surgem no próprio andamento do
projeto.
O entrevistado informou que na primeira experiência em que sua equipe foi contratada
para o desenvolvimento de projetos em BIM, a primeira grande dificuldade foi a
inexperiência dos intervenientes – os projetistas das principais disciplinas
complementares estavam iniciando a implementação da tecnologia, e houve exigência
do cliente para que o projeto fosse desenvolvido e compatibilizado em BIM. Nessa
situação, ele afirmou que todos estavam trabalhando duas vezes: desenvolviam o
projeto em 2D e apenas modelavam esta solução – o retrabalho e iterações neste
processo foram desgastantes.

73

No período desta entrevista, o profissional afirmou que sua empresa estava
participando do desenvolvimento de um projeto em que, apesar de ainda haver
inexperiência dos colaboradores relativa à tecnologia, o processo estava mais
amadurecido, e havia um fator diferencial para o bom andamento do projeto: o
empenho significativo do empreendedor para garantir a aplicação adequada da
tecnologia no desenvolvimento do projeto. Isto foi possível porque, neste projeto, o
empreendedor será o responsável por todo o processo de gestão e operação do
edifício, e conhecendo os recursos que a tecnologia disponibiliza para os ciclos
subsequentes

do

empreendimento,

exigiu

que

a

informação

estivesse

adequadamente organizada no modelo para permitir o gerenciamento do edifício em
BIM. O entrevistado afirmou que este empenho, quando parte do cliente, é um grande
incentivador para o sucesso do projeto. Desta forma, o cliente aceitou absorver o
tempo necessário para o andamento das atividades de projeto, considerando a
necessidade de aprimoramento do processo durante seu desenvolvimento.
O principal ponto de aprimoramento do processo relatado pelo entrevistado foi a
mudança na forma colaborativa do trabalho. Nas fases iniciais de projeto, até a etapa
de projeto básico, a premissa era o desenvolvimento simultâneo de cada disciplina.
Entretanto, dois dos principais problemas detectados foram a incompatibilidade do
software de modelagem da disciplina de estrutura com o software utilizado para o
modelo das demais disciplinas, e o fato de os projetistas de instalações continuarem
trabalhando com documentação e desenvolvimento de projeto separadamente da
atividade de desenvolvimento do modelo, segmentando a informação, gerando a
necessidade de extensão de prazo. Com o intuito, portanto, de agilizar o processo
para o desenvolvimento dos modelos de instalações, o entrevistado afirmou que, a
partir da etapa de projeto executivo, a sua equipe de arquitetura assumiu a
modelagem do projeto de estrutura a partir do projeto de formas (documentação
bidimensional de desenho e informação), remodelando esta disciplina, e, somente
após a compatibilização desta com a arquitetura, o modelo era disponibilizado para
os projetistas de instalações. Mas esta agilidade só foi possível pois grande parte das
soluções mais impactantes de projeto já haviam sido estabelecidas, considerando que
os modelos básicos dos elementos de instalações prediais já haviam sido
desenvolvidos na etapa anterior de desenvolvimento.
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O entrevistado afirmou que há uma grande vantagem quando a equipe de arquitetura
modela a estrutura a partir das formas, pois a verificação fica completa, e quaisquer
inconsistências no desenho das soluções podem ser verificadas ao se construir
virtualmente a estrutura. Há, entretanto, uma questão importante nesta situação,
relativa à responsabilidade sobre o modelo – o modelo é do arquiteto, mas a
informação é da estrutura. Isto trouxe um questionamento para o processo: ao se
detectar um problema, corrige-se o modelo, ou aguarda-se a correção dos desenhos
de formas para garantir a responsabilidade do projetista de estrutura? A segunda
situação seria mais adequada, mas muitas vezes a demora para a produção destes
desenhos comprometia o prazo de projeto. Assim, acordou-se que o modelo de
arquitetura faria as alterações necessárias, comunicaria em reunião de projetos, e
deixaria indicação de revisão para registro e conferência. Segundo o entrevistado,
esta proposta funciona apenas se o contato entre os projetistas for direto, colaborativo
e sem intermediação, condição fundamental, em qualquer projeto, para o andamento
ágil das atividades. O entrevistado citou situações de outros projetos, em que não
havia este contato direto, como um grande empecilho no processo. Para minimizar os
possíveis riscos da remodelagem da estrutura a partir da forma, a equipe de
arquitetura está estudando a eficácia de se fazer a verificação entre o modelo original
da estrutura e o modelo refeito por sua equipe em um software de checagem de
interferências. O entrevistado afirma que a compatibilidade entre os softwares de
modelagem ainda é um problema para o desempenho do processo.
Para ambas as propostas de processo de desenvolvimento indicadas – a situação
inicial de trabalho de forma simultânea, e a situação revisada para priorizar liberações
de pacotes de informação de arquitetura e estrutura, e em seguida instalações – os
arquitetos elaboraram um documento no qual constava o registro do fluxo do processo
de projeto, além de instruções para organização e padronização da informação para
seu compartilhamento e adequação aos usos pretendidos, que devem ser acordados
entre as partes. Este documento foi revisado para absorver as alterações propostas
no processo, onde foram determinadas as principais liberações de informações, com
marcação de etapas para a atividade de compatibilização. Falando especificamente
sobre a padronização da informação, o entrevistado considerou que é fundamental o
engajamento de toda a equipe para garantir que se trabalhe de forma organizada, e
informou que, para tanto, realiza reuniões no início das atividades, disponibiliza
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manuais de organização e fornece treinamentos. Ele afirmou que tem observado bons
resultados por parte dos demais projetistas.
Além de desenvolver o projeto de arquitetura, o profissional entrevistado informou que
realiza também a atividade de compatibilização dos projetos, para a qual é contratado,
e faz a coordenação desta atividade e do processo de desenvolvimento dos demais
projetos em BIM. A coordenação geral dos projetos, envolvendo aspectos de
contratações, medições, controle de escopo, dentre outras, é de responsabilidade do
cliente ou de equipe terceirizada pelo cliente, e a atividade de compatibilização se
insere no cronograma geral de coordenação de projetos, que é elaborado
considerando as necessidades indicadas pela arquitetura que, por sua vez, determina
o fluxo das demais liberações de projeto.
Para o desenvolvimento do modelo, o entrevistado afirmou que geralmente é
planejada uma setorização a fim de permitir a subdivisão do edifício em diferentes
arquivos digitais, melhorando o desempenho18 do trabalho nos computadores. No
caso do projeto sobre o qual o entrevistado discorria na entrevista, esta setorização
foi utilizada também para liberações parciais da arquitetura junto com a estrutura,
indicada no fluxo de projetos a partir da fase de projeto executivo, conforme já
explanado, para agilizar a atividade dos projetos de instalações, e a atividade de
compatibilização seguiu esta mesma divisão.
O entrevistado informou que, para a comunicação do processo de compatibilização, e
atuando como coordenador do processo, é de sua responsabilidade a emissão de
relatórios com o resultado da verificação. No projeto utilizado como exemplo ao longo
desta entrevista, o entrevistado afirmou que, na primeira etapa, em que houve a
proposta do trabalho simultâneo de todas as disciplinas, a organização do processo
ainda não estava alinhada entre todos os projetistas, e não detalhou como acontecia
o registro desta comunicação, exceto pela discussão entre todos os projetistas em
reuniões semanais de projeto. A partir do início da etapa de projeto executivo, o
profissional afirmou que houve mais tempo para o planejamento da atividade. Neste
momento, foi possível agrupar todos os modelos provenientes da etapa de projeto
básico e, a partir deste modelo integrado, verificar as incompatibilidades entre pares

18

Velocidade da máquina, resposta aos comandos.
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de disciplinas, por pavimentos, em software específico para a atividade. As
interferências detectadas no processo automatizado pelo software foram analisadas
e agrupadas de acordo com a tipologia ou repetição, e o relatório registrado
automaticamente a partir do software. Além da verificação geométrica dos elementos
de modelo, os arquitetos faziam a análise crítica dos projetos, para buscar as melhores
soluções de distribuição das instalações, gerando vistas de planta a partir dos
modelos integrados para comunicação destas soluções, e então estes documentos –
relatórios e desenhos comentados – eram levados para discussão junto aos
projetistas, em reuniões semanais.
Quando questionado sobre a existência ou não de um processo de treinamento para
a equipe que trabalha com a compatibilização de projetos em sua empresa, o
entrevistado afirmou que, no momento desta entrevista, era ele o responsável pela
atividade de compatibilização. Mas afirmou que é fundamental que a equipe envolvida
em atividades de coordenação de projeto de arquitetura e compatibilização seja
composta por arquitetos experientes. O treinamento para lidar com os softwares de
modelo e análise de interferências é o menor dos problemas, sendo mais importante
a formação e o conhecimento de projeto de cada profissional. O entrevistado não
detalhou como determinava a qualidade dos profissionais selecionados para integrar
sua equipe, mas afirmou que, para nortear esta seleção se baseava nas seguintes
questões: é arquiteto? É bom? Sabe inglês? É curioso? Exemplificando a situação de
um determinado projeto, em que foi necessário contratar seis novos arquitetos, o
entrevistado comentou que, após a contratação, o escritório paralisou todas as
atividades durante uma semana para um treinamento intensivo em software,
experiência que foi eficaz e suficiente. O entrevistado afirmou que não procura experts
em modelo, mas bons arquitetos.
Questionado sobre o envolvimento de equipes de produção de obra no processo de
desenvolvimento e compatibilização de projetos, o entrevistado afirmou que, no
projeto que estavam desenvolvendo no período desta entrevista, havia participação
bastante ativa de equipes da construtora nas decisões, além do coordenador geral de
projetos do cliente, que conhecia a fundo o projeto e as soluções propostas, e do
coordenador de instalações da gerenciadora contratada para a obra. Porém, segundo
o entrevistado, muitas vezes isto não acontece, e demandas de esclarecimentos que
devem partir da equipe da construtora ficam pendentes, gerando muitos retrabalhos.
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Quanto à solução dos problemas levantados pelo processo de compatibilização, o
entrevistado afirmou que acredita que estão sendo todos resolvidos antes da
execução. Segundo ele, houve um alongamento dos tempos de projeto para permitir
isto, e como informado no início da entrevista, o contratante está aceitando este
alongamento pois vislumbra os benefícios que terá, a partir do modelo, para o
gerenciamento do edifício.
A respeito do questionamento sobre a retroalimentação da obra relacionada a
soluções de projeto, o entrevistado afirmou que, em sua prática profissional, sempre
acompanhou a execução dos projetos e as solicitações de esclarecimento das
equipes de obra. Ele informou que não há uma sistematização desta informação, mas
que isto alimenta a base de conhecimento técnico da equipe de projetos.
Como comentário final, o entrevistado disse acreditar que, desde o início de seu
processo de trabalho com a tecnologia BIM, é possível observar um amadurecimento
no mercado da Construção Civil no que diz respeito à disseminação e uso da
tecnologia. Entretanto, observa que a maioria das construtoras não se capacitou para
usufruir dos benefícios do BIM na execução da obra. Questionado sobre a
possibilidade de o cliente final ser o grande fomentador do uso do BIM nas
construtoras, o entrevistado afirmou que acredita que sim, que se o contratante do
empreendimento conhecer os benefícios desta tecnologia para o ciclo de vida
completo do empreendimento, será capaz de puxar toda a cadeia produtiva para
atender às suas expectativas.
5.1.4 Transcrição editada das entrevistas: profissional C
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição editada da entrevista conduzida com o
profissional C, e os dados para fins de caracterização de sua experiência profissional
constam na Tabela 3 (p.65). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em
áudio e procura refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado,
sem prejuízo da disposição dos fatos em linguagem textual.
Considerando o nicho de atuação do entrevistado, especializado na terceirização do
desenvolvimento da tecnologia BIM para atividades de projetos de edificações,
planejamento e controle de obras, de acordo com o profissional C, para a prestação
de serviços de compatibilização de projetos, sua empresa sempre desenvolve as
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atividades em BIM. A compatibilização de projetos pode ser realizada a partir de
projetos 2D, quando são contratados também para realizar a transposição dos
desenhos para modelo, ou a partir de projetos já desenvolvidos em BIM.
O entrevistado afirmou que, para se obter um bom resultado na compatibilização dos
projetos, e garantir um padrão de análise entre todas as etapas de um mesmo projeto
e entre diferentes projetos, é necessário seguir uma lista de verificação para os
principais itens de interferências nos projetos. Esta lista, segundo o entrevistado,
funciona como orientação para a análise dos modelos, mas não há uma
sistematização de registro desta verificação, com o objetivo de privilegiar a atividade
de análise, em detrimento de atividades de registro.
Além das listas de verificação, que orientam o processo de análise dos modelos, para
a checagem de interferências, a empresa segue uma matriz de verificação de
disciplinas. Esta matriz não é estática, pois há variações nas necessidades dos
clientes, fazendo com que seja necessária a sua adaptação para cada projeto.
Segundo o entrevistado, o aspecto que mais varia é o grau de detalhamento dos
modelos solicitado pelos clientes.
Acerca do registro do processo, o entrevistado informou que trabalha com três
formatos de documentos: a) relatórios automáticos extraídos a partir do software
utilizado para a checagem automática de interferências, que são disponibilizados aos
projetistas para correção e verificados após revisão dos modelos; b) arquivos de
relatórios digitais em extensão PDF 3D19, que não são automatizados, nos quais são
disponibilizadas imagens tridimensionais manipuláveis das interferências mais
críticas, geralmente de difícil interpretação em imagens fixas20 e c) relatórios de
inconsistências de projetos, em que questões relativas à análise crítica dos projetos,
que foram detectadas durante os processos de modelagem ou de análise de modelos,
e que vão além da simples interferência física entre os elementos geométricos, são
19

O Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado para exibir e compartilhar documentos de
maneira compatível, independentemente de software, hardware ou sistema operacional. Inventado pela
empresa Adobe, o PDF é hoje um padrão aberto mantido pela International Organization for Standardization –
ISO (ADOBE..., 2015). Este formato, que, grosso modo, funciona como uma impressão digital de documentos,
permite a inserção de links e botões, campos de formulário, áudio, vídeo, dentre outros recursos e, a partir da
exportação do modelo 3D para um formato compatível, permite também a inserção de imagens de modelo
manipuláveis.
20
A imagem fixa do modelo funciona como uma fotografia da tela do computador, na qual a interferência dos
elementos é demonstrada, sem permitir a manipulação (girar, ampliar, mover) para dirimir possíveis dúvidas.
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registradas para discussão. Considerando a especialidade da empresa em trabalhar
com a tecnologia BIM, questionou-se ao entrevistado se, além das interferências
geométricas, é feita alguma verificação automática de projetos por regras21. O
entrevistado afirmou que, no período desta entrevista, o principal software utilizado
em sua empresa para as checagens de interferências não disponibilizava este
recurso. Mas afirmou que esta necessidade está surgindo no mercado, e a empresa
está expandindo suas pesquisas para a incorporação de softwares que permitam este
tipo de análise dos modelos.
Sobre padrões de organização de arquivos digitais para o processo de
compatibilização, seja quando a empresa já recebe modelos dos projetistas, ou
quando recebe arquivos de desenhos 2D e faz a transposição dos projetos
bidimensionais em modelos 3D para permitir o processo de compatibilização, o
entrevistado afirmou que não há exigências. A empresa trabalha com diferentes
clientes e projetistas, e, independentemente da maneira como a informação está
disposta, trabalha com a geometria dos elementos. Segundo ele, quanto mais
informação está agregada ao projeto, melhor é o processo, pois a identificação dos
problemas se torna mais realista, mas não há um modelo de padrão exigido para
disposição desta informação. Se, durante o processo, vislumbra-se um modo de
identificação dos itens que facilite a comunicação dos problemas, a empresa
reorganiza a informação caso necessário.
Questionado sobre a necessidade de uma ordenação das disciplinas para a
verificação no processo de compatibilização, o entrevistado afirmou que prioriza a
ordem de execução, considerando o impacto em ocupação de espaço físico e a
possibilidade de flexibilização da disposição dos elementos. Em geral, de acordo com
o entrevistado a prioridade é a estruturação da parte civil – estrutura e arquitetura – e
em seguida verificam-se, respectivamente, as disciplinas de ar condicionado,
hidráulica e finalmente elétrica, considerando os principais sistemas. Neste ponto, a

21

Eastman (2009) define a checagem automática de projetos por regras como atividade realizada em softwares
que não têm como intuito modificar o projeto de construção, mas avaliá-lo com base na configuração dos
objetos, suas relações ou atributos. Sistemas baseados em regras aplicam parâmetros de restrições ou condições
para a verificação dos elementos e sua disposição no modelo, indicando resultados como "atende", "falha" e
"atenção", ou "desconhecido" para os casos em que os dados necessários para a verificação estão incompletos.
É uma ferramenta que auxilia mais a análise e desenvolvimento dos projetos para atendimento a normas do que
sua compatibilização entre si, e não foi um recurso aprofundado nesta pesquisa.
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entrevistadora questionou se esta ordem era para a modelagem, e o entrevistado
reforçou que esta ordem considerava a execução, exemplificando que, caso se
execute primeiramente a parte elétrica, torna-se muito mais difícil encaixar os dutos
do ar condicionado, geralmente de grandes dimensões e pouca flexibilidade no
espaço. A mesma premissa é seguida para a conferências das interferências – buscase solucionar os elementos de maior impacto, de maneira que aqueles que tenham
maior flexibilidade possam se ajustar. Questionado sobre se, considerando a
importância da ordem da execução das instalações, existe um contato com a equipe
de planejamento das obras, o entrevistado afirmou que geralmente sua empresa
recebe o planejamento da obra, e transforma isto em planejamento virtual. Ele afirmou
que, no início do processo, ainda que não haja instaladoras contratadas ou um
planejamento detalhado, as equipes de obra apresentam o planejamento com base
na experiência de trabalho. Mas, para o processo de compatibilização, ele considera
a ordem de execução em cada ponto específico de projeto: por exemplo, em um
entreforro, em primeiro lugar solucionam-se os problemas do ar condicionado, em
seguida de hidráulica e, por fim, de instalações elétricas.
Quanto ao treinamento das equipes que trabalham com compatibilização de projetos,
o entrevistado afirmou que, na empresa, preza-se muito o conhecimento prático.
Sempre que há oportunidade, a empresa solicita ao cliente uma visita à obra, para
que toda a equipe possa compreender, na prática, qual é a realidade da execução de
obras. O entrevistado afirmou que é necessário que os profissionais envolvidos nas
atividades de modelagem e verificação de modelos saibam a diferença entre modelar
uma tubulação e identificar esta tubulação executada, e a empresa promove ações
que fomentem este conhecimento. Além disto, a equipe de trabalho convive
diariamente em ambiente aberto, sempre com compartilhamento de conhecimento.
Quanto à inserção da atividade de compatibilização de projetos na atividade de
coordenação de projetos, o entrevistado afirmou que há situações em que sua
empresa é contratada para fazer a coordenação BIM do projeto, quando os clientes
querem trabalhar com a tecnologia, ou recebem projetos que foram desenvolvidos em
BIM, mas não a conhecem suficientemente bem. Nestas situações, o profissional C
faz uma auditoria dos modelos para permitir o melhor uso da informação, mas sua
empresa não chega a trabalhar com o controle de comunicações entre os
intervenientes ou elaboração de procedimentos. Isto porque, em geral, há uma
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empresa gerenciadora, do próprio cliente ou terceirizada, que faz a coordenação do
processo de projetos. Segundo o entrevistado, ele atua como um dos membros da
equipe, tendo suas atividades encaixadas no cronograma de projetos, mas considerou
que a participação da sua empresa nas reuniões de compatibilização é sempre
importante para a realização adequada do trabalho.
Sobre a necessidade de setorização do edifício para a realização das atividades de
compatibilização, o entrevistado afirmou que ele lança mão deste recurso para a
elaboração dos modelos, por uma questão de desempenho das máquinas, de maneira
a permitir a manipulação dos modelos de uma forma aceitável nos computadores.
Porém, para fins de compatibilização, o entrevistado afirmou que é fundamental que
a checagem seja feita no edifício completo, pois uma solução de interferência em um
setor tem grande chance de impactar outros setores do edifício. É necessário que a
verificação seja, no mínimo, de um pavimento com os pavimentos que estão acima e
abaixo. Neste ponto, questionou-se ao entrevistado se não existiria uma demanda,
por parte dos clientes, para setorização do processo para atender a alguma
necessidade específica de cronograma: ele afirmou que isso acontece em casos
específicos mas que, em geral, tem sido possível trabalhar com o processo
considerando o edifício inteiro a cada fase do projeto. Questionado sobre a aceitação
do mercado brasileiro da construção relativa aos prazos necessários para a atividade
de modelagem da informação, o entrevistado afirmou que essa é uma batalha no início
do processo, mas informou que os clientes já estão visualizando os benefícios da
tecnologia BIM para obter melhores resultados de projeto. Entretanto, o entrevistado
afirmou em seguida que sua empresa tem conseguido absorver os prazos exigidos
inicialmente, que não estão se estendendo muito.
Retomando o questionamento sobre o processo de comunicação dos problemas
apontados na compatibilização de projetos, além do relatório automático de
interferências gerado a partir do software de detecção de colisões, do PDF 3D para
comunicação das interferências críticas, de difícil visualização, e do relatório de
inconsistências de projetos, que extrapola questões somente de incompatibilidade, o
entrevistado afirmou que a participação nas reuniões de compatibilização de projetos
depende muito do cliente, podendo ser ativa ou passiva. As reuniões sempre são
feitas em salas com estações de trabalho e recurso de projeção, para viabilizar a
visualização dos modelos em tela, e os apontamentos são discutidos com os
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representantes de cada projetista. As soluções discutidas são registradas em tempo
real nos modelos de verificação, de maneira que o projetista possa proceder à revisão
do projeto conforme acordada em reunião. Após a revisão dos projetos, verificam-se
as interferências apontadas nas fases anteriores em um processo iterativo até que
todas as interferências sejam solucionadas. O entrevistado afirmou que nem sempre
tem contato direto com os projetistas. Há situações em que o coordenador de projetos
faz esta intermediação, mas quando o contato é direto, não há dúvidas, segundo o
entrevistado, de que a comunicação é muito mais fácil e ágil, e também mais fiel, pois
não passa pela interpretação de um terceiro. Esta comunicação é muito importante,
principalmente no início dos projetos, quando é necessário determinar premissas de
locação dos elementos no espaço, em que muitas vezes existe um pré-lançamento
bidimensional da distribuição do encaminhamento dos sistemas, mas não há
informação de sua locação no eixo Z; nestas situações, quando há o contado direto
com o projetista, é possível partir de premissas de distribuição desde o início do
processo.
Em relação à participação de representantes das equipes de produção, tanto da parte
civil quanto de instalações, nas reuniões de compatibilização, o entrevistado
primeiramente afirmou que acontece, mas em seguida, detalhou que em geral há
sempre a presença do coordenador de projetos e dos representantes de cada
projetista, mas a participação das equipes de produção de obra nas reuniões para
discussão de soluções é pontual, e não acontece com muita frequência.
Questionado sobre o envolvimento dos projetistas para a solução dos problemas
apontados, o entrevistado afirmou que alguns projetistas são bastante reativos.
Alguns não veem sentido na utilização de recursos de modelagem e tornam o
processo de comunicação difícil. Mas há outros que se mostram receptivos, absorvem
a tecnologia e, com a visualização dos problemas em modelo, participam com mais
empenho na busca pelas soluções do projeto. Quanto à percepção de uma
subvalorização do projeto no mercado brasileiro da construção civil, o entrevistado
afirmou que observa isto, mas que qualquer ação neste sentido depende das
construtoras e incorporadoras; citou como exemplo a enorme diferença de se
trabalhar em projetos para um cliente final, como no mercado de casas de luxo, no
qual o ciclo de projeto é muito mais longo, chegando a mais de dois anos, e a
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qualidade final de todo o processo de projetos e de seus resultados é muito superior,
segundo o entrevistado.
O entrevistado acredita que, possivelmente, todos os itens levantados no processo de
compatibilização

são

solucionados

antes

da

execução.

Mas,

sobre

este

questionamento, apontou para um importante aspecto: o problema está nos itens que
não são levantados. Ele afirma não ter dúvidas de que o processo de desenvolvimento
de projetos e compatibilização utilizando a tecnologia BIM permitiria a antecipação de
todos os problemas se houvesse a determinação de todas as premissas por parte dos
intervenientes no processo – clientes, projetistas, instaladoras, etc. – mas isto ainda
não acontece. Há muitas variáveis que não são registradas em projeto.
Questionado sobre a sistematização de um processo de retroalimentação de soluções
de projeto por parte das equipes de obra, o entrevistado disse que o registro que
mantêm é relativo às soluções apontadas para os problemas indicados nos relatórios
de inconsistências de projetos, seja pelos projetistas ou pela equipe de produção.
Para finalizar, o entrevistado acrescentou, como contribuição pessoal, a percepção de
que os avanços tecnológicos para soluções de projeto jamais serão suficientes se não
houver a colaboração por parte de toda a cadeia da Construção Civil na troca de
informações que alimentem as premissas de desenvolvimento dos modelos de
informação da construção.

A entrevistadora questionou se ele já observa uma

demanda do mercado para a execução de projetos de produção ou projetos de préfabricação de peças e montagens em BIM, e o entrevistado afirmou que, em sua
empresa, ainda não receberam solicitações neste sentido.
5.1.5 Transcrição editada das entrevistas: profissional D
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição editada da entrevista conduzida com o
profissional D, e os dados para fins de caracterização de sua experiência profissional
constam na Tabela 3 (p.65). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em
áudio e procura refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado,
sem prejuízo da disposição dos fatos em linguagem textual.
O profissional D iniciou a entrevista descrevendo as atividades desenvolvidas por sua
área na empresa. Segundo ele, não há uma definição de cargos ou processos fixos –
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cada empreendimento tem uma equipe de coordenação de projetos, que responde às
diretorias de incorporação e de construção de cada regional da empresa no país, mas
com liberdade na definição da organização do trabalho. A área em que o entrevistado
atua responsabiliza-se pela pesquisa e aplicação de tecnologias correspondentes às
demandas destas equipes descentralizadas. Como exemplo, ele citou que em um
determinado empreendimento, a equipe de produção pode solicitar a aplicação de
soluções como utilização de banheiros prontos22 – cabe à equipe do entrevistado
pesquisar sistemas, casos de sucesso, fornecedores ou melhores práticas para sua
utilização, para atender à demanda do empreendimento. Isto pode acontecer para
qualquer tipo de demanda que inclua inovações, e o entrevistado concentra, dentre
outras, as solicitações de equipes cuja demanda seja a utilização da tecnologia BIM,
área de responsabilidade do entrevistado e que tem como foco a compatibilização de
projetos.
O processo de compatibilização de projetos segue a mesma premissa: não há um
roteiro pré-determinado de atividades, assim como nem todos os empreendimentos
demandam a utilização do BIM. Dependendo do coordenador de projetos, há alguns
procedimentos definidos, como listas de verificação de itens para cada etapa de
projeto, sistematização de documentos de comunicação e divulgação do processo,
mas sem uma padronização da empresa e, segundo o entrevistado, muitas vezes a
própria nomenclatura de etapas de projetos varia entre as equipes. Ele afirma que é
desejável que haja uma organização clara para as atividades, mas as demandas de
informação variam conforme o empreendimento: há situações em que é necessário
que uma fase preliminar de um projeto seja muito mais elaborada que a fase
correspondente em outro empreendimento, e cada empreendimento tem suas
necessidades específicas.
O uso da tecnologia BIM não é aplicado para todos os empreendimentos. No período
da entrevista, o profissional D afirmou que até então já contavam com 28
implementações da tecnologia para a compatibilização de projetos, desde o início das
pesquisas na área, e esta aplicação se deu pela demanda das equipes de
22

Os banheiros prontos são sistemas pré-fabricados para a construção civil, construídos em
unidades fabris, em que todas as etapas de controle de materiais, acabamentos, execução de
instalações e controle de qualidade são realizadas na fábrica. Chegam completamente montados
e revestidos à obra, onde basta posicioná-los no local definitivo e conectá-los com as prumadas
de água, esgoto e energia. (PINI, 2014).
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coordenação ou oportunidade de se aplicarem as pesquisas nos empreendimentos
escolhidos. A maior parte destes empreendimentos passou por um processo que o
entrevistado chamou de BIM Paralelo, ou seja, o desenvolvimento dos projetos foi
feito em 2D, e a modelagem dos projetos foi terceirizada com o objetivo específico de
se fazer a compatibilização de interferências físicas, ou, no termo em inglês, clash
detection. Houve situações em que se pretendeu usar a tecnologia para extração de
quantitativos de obra, mas o objetivo específico sempre foi a compatibilização.
O entrevistado informou que, como a atividade de compatibilização de projetos em
BIM contava com a terceirização da modelagem dos projetos, os resultados
dependiam bastante das empresas contratadas para este fim, considerando inclusive
que

também

as

ferramentas

e

softwares

utilizados

variavam.

Dos

28

empreendimentos citados, o entrevistado afirmou que 3 abandonaram os modelos
antes de chegar à etapa de compatibilização, pois a grande dificuldade deste processo
paralelo, segundo ele, é o atraso causado no cronograma de desenvolvimento de
projetos: muitas vezes, quando os modelos estavam prontos para a realização da
compatibilização, os projetos já haviam avançado e os resultados já não eram mais
aplicáveis. E como cada empreendimento tem um ritmo e uma necessidade
específicos, tornou-se difícil adaptar as demandas de cada equipe de coordenação.
O entrevistado afirmou que foram necessários muitos processos de tentativa e erro
até definir que não valia a pena esperar a conclusão de todos os modelos de cada
etapa de projeto para aplicar a compatibilização de projetos utilizando a tecnologia
BIM quando se trabalhava com este processo “paralelo”. Segundo ele, adotou-se
como premissa seguir o andamento das atividades conforme o ritmo de cada equipe
e trabalhar com a modelagem dos pontos críticos, apontados durante o
desenvolvimento dos projetos, ou conforme as demandas flutuantes de cada projeto.
Como exemplo, o entrevistado citou uma situação em que foi necessário definir o pédireito e entreforro dos corredores de um pavimento tipo. Neste caso, modelaram-se
apenas os projetos apresentados para este trecho do projeto, a fim de checarem-se
as interferências em tempo hábil para absorver as possíveis soluções. O entrevistado
afirmou que é difícil formatar um contrato para terceirizar a atividade nesta
configuração pois, para as empresas de terceirização de modelagem, é bastante difícil
mensurar esta demanda. Mas há empresas dispostas a trabalhar desta forma
considerando que, se o processo não for desenvolvido assim, não haveria contrato.
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Questionado sobre como as equipes de coordenação internas têm recebido essas
soluções, o entrevistado afirmou que, em geral, há uma boa aceitação, e muitas vezes
existiu a solicitação por parte dos coordenadores e projetistas de que o modelo dos
trechos selecionados fosse feito antes do desenvolvimento da solução nos projetos
em 2D, de maneira que pudesse subsidiar o detalhamento da solução. Houve casos
em que foi disponibilizado um recurso para trabalhar internamente com os modelos
na empresa, atendendo diretamente aos coordenadores de projetos e projetistas. O
entrevistado declarou que, na maioria dos empreendimentos em que houve a
aplicação da tecnologia BIM para o processo de compatibilização de projetos, os
resultados foram bem recebidos pelos coordenadores, e a atividade foi
completamente substituída por aquela realizada por meio da sobreposição dos
projetos 2D.
No que diz respeito à comunicação dos resultados de análise de interferências, o
entrevistado afirmou que sempre consta nos contratos das empresas terceirizadas
para a modelagem e compatibilização de projetos em BIM a solicitação de que um
relatório seja disponibilizado com ao menos dois dias de antecedência das datas de
reuniões de compatibilização. Ele afirmou, com pesar, que é difícil conseguir que isto
aconteça, e muitas vezes o relatório acaba sendo divulgado e discutido somente nas
reuniões. O formato dos relatórios, segundo ele, também pode ser um empecilho para
o trabalho, pois muitos projetistas não têm familiaridade com os diversos softwares
disponibilizados para divulgação dos resultados de clash detection, e é necessário
que estes relatórios sejam trabalhados para tornar as informações mais familiares aos
intervenientes.
De acordo com o entrevistado, houve apenas duas situações em que os projetistas
foram contratados para desenvolver os projetos em BIM – na época da entrevista,
havia mais dois empreendimentos contratados neste formato, mas os projetos ainda
não haviam iniciado. Nestes casos, foram definidas, para a verificação das
interferências, o que o entrevistado chamou de “disciplinas mandantes”, que seriam
aquelas que geram maior impacto nas alterações de projeto, e funcionam como uma
matriz de verificação.
Seguindo este formato, no processo de compatibilização, os projetistas deveriam
verificar seus modelos com cada “disciplina mandante” para a entrega de cada fase
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do projeto e enviar, junto de seus modelos, um relatório com apontamentos somente
das questões pendentes, de maneira que o arquiteto, responsável pela verificação
final, não tivesse que lidar com um número muito elevado de interferências. Como
exemplo, o entrevistado informou que era solicitado à disciplina de Ar Condicionado
verificar o seu modelo com Arquitetura + Estrutura. A Hidráulica precisava verificar
seu modelo com Arquitetura + Estrutura + Ar Condicionado. A Elétrica verificava seu
modelo com Arquitetura + Estrutura + Ar Condicionado + Hidráulica, e assim por
diante, com arranjos podendo variar conforme a especificidade do projeto.
Para o sucesso deste formato, o entrevistado afirmou que foi fundamental o
acompanhamento semanal do processo de desenvolvimento dos projetos em BIM por
membros da equipe da incorporadora, de maneira que fosse possível organizar a
comunicação. Esta equipe de acompanhamento era formada por um arquiteto, dois
especialistas em administração e automação de projetos e pelo entrevistado;
coordenava o desenvolvimento dos projetos em BIM, auxiliava o desenvolvimento dos
modelos criando regras para sua organização e coordenava a comunicação dos
resultados. Foi desenvolvido um Plano de Execução BIM que determinava a forma de
trabalho, os usos pretendidos para os modelos e a organização dos modelos para a
compatibilização. Esta organização visava também à setorização do modelo, para
gerenciar o processo de compatibilização, que geralmente se voltava à zona baixa,
média e alta do edifício. O entrevistado afirmou que os procedimentos desenvolvidos
não foram completamente seguidos, pois havia o envolvimento de muitos
intervenientes, cada um com seu formato de organização, todos ainda em fase de
maturação do uso da tecnologia. De acordo com o entrevistado, o Plano de Execução
BIM proposto era muito complexo, considerando o nível de maturidade dos
intervenientes com a tecnologia, e ele ficou com a impressão de que somente quem
desenvolveu o procedimento é que entendia todas as suas premissas. Mas, com o
acompanhamento semanal das atividades pela equipe designada especificamente
para o uso da tecnologia, ele considera que os resultados do processo como um todo
foram muito positivos.
O entrevistado afirmou que não há nenhum processo de qualificação para os
profissionais contratados pela empresa para trabalhar com as atividades de
compatibilização, sejam internos ou terceirizados. As contratações de profissionais
podem ser feitas a partir da indicação de pessoas que estão compondo as equipes de
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cada empreendimento, de acordo com as necessidades específicas de recursos para
seu desenvolvimento, e não existem quaisquer regras ou orientação para estas
contratações.
Segundo o profissional D, na empresa onde atua, cada coordenador é responsável
por um único projeto e este coordenador acompanha todo o processo de
compatibilização de projetos, que está inserido em todas as demais atividades sob
responsabilidade da coordenação de projetos. Geralmente, a compatibilização de
projetos é de responsabilidade do escritório responsável pelo desenvolvimento do
projeto de arquitetura, seja em 2D ou BIM, mas há situações em que se contrata uma
empresa terceirizada para realizar esta compatibilização, o que foi o caso nas
aplicações do “BIM Paralelo”. O entrevistado citou que houve uma equipe que, por
escolha do coordenador, realizou a compatibilização dos projetos internamente, em
2D, assumindo a responsabilidade pelos resultados. Mas este foi um caso entre trinta
coordenadores de projetos.
A análise crítica de projetos é sempre feita pelos coordenadores, informou o
entrevistado. Quando há a terceirização dos processos de compatibilização,
principalmente em BIM, ele afirmou que as equipes de modelagem e verificação de
interferências não têm experiência técnica suficiente para analisar criticamente os
resultados ou apontar soluções. De acordo com o entrevistado, nos últimos 30
projetos com os quais esteve envolvido, ele conheceu apenas duas empresas, na
cidade de São Paulo, capazes de fornecer os serviços de compatibilização com
qualidade para apontamento de soluções, ambas por terem tido ampla atuação como
projetistas, com conhecimento aprofundado de soluções de projeto. Ele ainda
ponderou que uma destas empresas somente foi capaz de fazer esta análise com
qualidade por estar envolvida em um projeto muito pequeno, com menos de quatro
mil metros quadrados de área construída. O entrevistado afirmou que, nos casos em
que o arquiteto é o responsável pela compatibilização, geralmente os resultados são
acompanhados de uma análise crítica dos projetos, inerente ao desenvolvimento do
projeto de arquitetura.
Segundo o entrevistado, os coordenadores de projetos participam ativamente da
análise dos resultados das atividades de compatibilização, além de realizarem as
análises críticas dos projetos. Às vezes, esta análise é feita por tema ou por questões
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sabidamente críticas, de acordo com a experiência de cada coordenador. O
entrevistado afirmou que muitas vezes não é possível antecipar todas as questões,
mas a experiência do coordenador é fundamental para levantar os principais
problemas de projeto. Também não há regras para a comunicação desta análise –
algumas equipes organizam os apontamentos em relatórios, outras em aplicativos
gratuitos de organização de tarefas, outras em comentários nas pranchas de projetos,
outras em atas de reunião, portanto não há um formato pré-estabelecido. Neste
aspecto, o entrevistado acredita que, a partir do momento em que se definem muitas
regras para a formalização da informação, parte do tempo que poderia ser dedicado
à análise acaba se perdendo em processos de registro, mas considerou que a
sistematização da informação é importante para garantir que as questões apontadas
sejam solucionadas.
As equipes de produção, como relatou o entrevistado, geralmente são envolvidas nas
reuniões de compatibilização, sempre que possível, para alimentar com premissas de
obra as soluções discutidas. Quanto ao envolvimento dos projetistas, o entrevistado
afirmou que sua participação tem variado. Ele citou um exemplo crítico de uma equipe
de projetistas que, após participar de um projeto em que houve o processo de
compatibilização em BIM, condicionou a apresentação de sua proposta para um novo
projeto a um acréscimo de valor caso o projeto fosse passar por compatibilização.
Demonstrando sua indignação, o entrevistado afirmou que este projetista pretendia
cobrar mais caro por ter seus erros apontados, e o entrevistado entendeu isto como a
experiência mais negativa observada até então quanto à resposta dos projetistas para
o processo. Em contrapartida, ele afirmou ter observado projetistas que lidaram muito
bem com o processo, não só se manifestando positivamente em relação aos
resultados, mas solicitando sua participação mais efetiva, junto às equipes de
modelagem, para desenvolver as soluções de projeto. Em geral, o entrevistado
afirmou que pode considerar que metade dos projetistas demonstram grande
comprometimento com as soluções de projeto, e metade se mantém resistente e
pouco proativa na busca por soluções dos problemas apontados.
Questionado se acreditava que as soluções apontadas seriam totalmente resolvidas
em projeto, o entrevistado declarou que não. Ele atribui esta resposta negativa ao
montante de interferências que são apontadas nos processos de compatibilização em
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BIM. Muitas destas interferências, devido ao pequeno impacto que causam, não são
discutidas em fase de projetos, até para priorizar os problemas mais críticos.
O profissional D afirmou que não há uma sistematização dos problemas de projeto ou
de sua compatibilização reportados pelas equipes de produção. Segundo ele, já houve
iniciativas na empresa para a implementação de um banco de informações para
melhores práticas ou soluções de produção, mas as equipes de produção não têm
disponibilidade para alimentar estes dados, e não existem registros comparativos
entre as soluções indicadas para os projetos e aquelas adotadas em obra.
5.1.6 Compilação dos resultados das entrevistas: processos e práticas de
compatibilização de projetos
A fim de permitir uma leitura comparativa e objetiva das opiniões coletadas nas
entrevistas sobre processos e práticas de compatibilização de projetos, algumas das
respostas obtidas foram resumidas e compiladas na Tabela 4 (p.91). É importante
ressaltar que muitos dos questionamentos propostos eram de caráter descritivo, não
se resumindo a respostas padrão SIM ou NÃO. Estes questionamentos foram
suprimidos da compilação de resultados, e embasam a análise geral sobre as
entrevistas disposta na subseção 5.1.7 (p.92)
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Tabela 4 - Compilação dos resultados das entrevistas: processos e práticas de compatibilização de projetos
RESUMO DOS QUESTIONAMENTOS

PROFISSIONAL A

PROFISSIONAL B

PROFISSIONAL C

PROFISSIONAL D

Existem regras pré-determinadas para a compatibilização de
projetos?

Apenas listas de verificação,
orientativas.

Não.

Apenas listas de verificação,
orientativas.

Não.

Vocês utilizam a tecnologia BIM para a compatibilização dos projetos?

Não.

Sim.

Sim, exclusivamente.

Sim.

Algum padrão é exigido para organização dos arquivos digitais de
projetos?

Não, mas é desejável.

Sim, é fundamental.

Não é necessário.

Não, mas é desejável.

Detecção automática por pares
de disciplinas, sem ordem.

• Detecção automática por
pares, sem ordem.
• Ordem para registro:

ARQ vs EST
ARQ vs INST
EST vs INST
INST vs INST

Existe alguma ordem definida para a verificação da compatibilização
entre as disciplinas?

ARQ+EST>ACV>HID>ELE

Definição de “disciplinas
mandantes” conforme necessidade
do projeto.

Existe algum processo de qualificação ou treinamento para os
profissionais envolvidos nas atividades de compatibilização de
projetos?

Não.

Não.

Não, mas há incentivo a visitas a
obra para desenvolver
conhecimento prático.

Não.

Como o processo de compatibilização está inserido na coordenação
de projetos?

Separado, mas coordenado com
o desenvolvimento de projetos.

Separado, mas coordenado com
o desenvolvimento de projetos.

Separado, mas coordenado com
o desenvolvimento de projetos.

Separado, mas coordenado com o
desenvolvimento de projetos
(exceto em um caso:
responsabilidade da coordenação).

Os procedimentos de análise crítica de projetos e compatibilização de
projetos são diferenciados?

É difícil separar, a análise crítica
é inerente ao processo de
compatibilização.

Ambos estão inseridos no
processo de desenvolvimento de
projetos.

São registrados em documentos
diferentes, mas a análise crítica é
inerente ao processo de
compatibilização.

Sim, equipes de compatibilização
BIM geralmente não têm
conhecimento técnico suficiente
para análise crítica.

Os procedimentos de análise crítica de projetos e compatibilização de
projetos são realizados ou avaliados pelo coordenador de projetos?

Nem sempre, às vezes o
coordenador cobra apenas as
datas de entregas.

Sim.

Sim.

Sim.

Existe alguma estratégia pré-definida para a setorização do edifício no
processo de compatibilização?

Às vezes sim, mas ideal é
verificar o edifício inteiro.

Para modelos, sim, devido ao
desempenho dos computadores.
Pode ser estratégia para
cronograma.

Para modelos, sim, devido ao
desempenho dos computadores.
Para compatibilização, não, deve
ser feita no edifício inteiro.

Sim.

Como são feitos o registro e a comunicação dos resultados da
compatibilização?

Relatórios, que registram o
histórico e funcionam como ata
de reunião.

Relatórios automáticos e
discussão em reunião.

Relatórios automáticos, relatórios
complementares e discussão em
reunião.

Relatórios automáticos e discussão
em reunião.

É feita uma sugestão de solução para as incompatibilidades
detectadas?

Sim, apontada no relatório.

Sim, para discutir em reunião.

Sim, para discutir em reunião.

Geralmente não, os problemas são
discutidos em reunião.

Há o envolvimento de equipes de produção (gerentes ou engenheiros
de obra, instaladores) nas soluções dos problemas apontados?

Não.

Nem sempre.

Em situações pontuais.

Sim.

Qual o grau de envolvimento dos projetistas na solução dos
problemas?

Depende do projetista, ainda não
é satisfatório.

Todos os projetistas estão
colaborando bem.

Depende do projetista, mas a
maioria está colaborando.

Depende do projetista.

Não.

Sim.

As que são levantadas, sim.

Não.

Raramente, mas não é
sistematizado. As soluções de
projeto são registradas em ata.

Sim, mas não é sistematizado.

Não, mas as soluções em projeto
são registradas nos relatórios.

Sim, mas não é sistematizado.

Todas as questões levantadas nos processos de compatibilização de
projetos são solucionadas ainda na fase de projeto?
Existe uma retroalimentação das equipes de produção sobre
problemas de incompatibilidade encontrados na execução da obra?
Se sim, este conhecimento é sistematizado de alguma forma?

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados das entrevistas.
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5.1.7 Análise dos resultados e conclusões: entrevistas sobre processos e práticas
de compatibilização de projetos
Assim como posto na apresentação da seção 5 deste trabalho, reitera-se que a análise
do conteúdo completo das entrevistas com cada profissional envolvido com atividades
de coordenação e/ou compatibilização de projetos, disponibilizado nas transcrições
das entrevistas, permite que se obtenha uma visão muito mais completa de sua
percepção acerca dos questionamentos propostos do que aquela disposta nas
compilações da Tabela 4 (p.91).
A principal observação sobre o resultado destas entrevistas, que vai ao encontro da
experiência da autora com o assunto pesquisado, reside na confirmação da ausência
de procedimentos pré-estabelecidos para a atividade de compatibilização de projetos.
A compatibilização de projetos, grosso modo, é realizada tendo por base o
conhecimento técnico do profissional responsável pela atividade, ou restringe-se à
definição de matrizes para a verificação das interferências físicas entre modelos
tridimensionais em softwares disponibilizados para este fim. Quando há listas para a
verificação de itens de projetos, estas listas são orientativas, e não configuram um
procedimento a ser seguido e registrado durante a atividade.
Maior sistematização pode ser observada quando o registro dos resultados é feito por
meio de relatórios que documentam os apontamentos, além da discussão destes
apontamentos em reuniões específicas para a compatibilização do projeto. Mas não
há um acompanhamento destes apontamentos nos resultados da execução das
obras.
A utilização da tecnologia BIM para a realização da compatibilização de projetos pôde
ser observada como maioria entre os entrevistados provavelmente devido à pequena
quantidade de entrevistas realizadas, e pela seleção de profissionais propositalmente
orientada à possibilidade de contribuição com informações relativas ao assunto. Esta
alegação foi baseada na experiência da autora no mercado de construção e projetos
nos últimos dez anos, e corroborada por dados de pesquisas que demonstram que,
no Brasil, o uso da tecnologia, mesmo que em notável expansão, ainda não está
amplamente disseminado (MCGRAW HILL CONSTRUCTION, 2014; PINI, 2013).
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Observou-se, além da ausência de procedimentos específicos para a atividade de
compatibilização,

a ausência

da organização

da

informação

de projetos,

independentemente da tecnologia utilizada para seu desenvolvimento, que permitisse
facilitar sua análise, verificação e compatibilização. Apenas um dos entrevistados
afirmou que a organização da informação era fundamental e exigida para o
desenvolvimento e documentação dos projetos, demonstrando inclusive seus
esforços em criar documentos orientativos que subsidiassem uma padronização para
a troca de informações. Dois dos entrevistados acreditam que há dificuldades em se
exigir esta organização, ainda que seja desejável, e um deles afirmou que não há
necessidade de um padrão para a organização dos arquivos entre os diversos
intervenientes no processo, considerando que era capaz de absorver esta
necessidade para a realização da compatibilização dos projetos.
Observou-se também que, nas empresas dos profissionais entrevistados, não existem
treinamentos voltados à formação de profissionais para a atividade pesquisada. Para
que os resultados do processo possam ir além do simples apontamento de
interferências físicas, é necessário que haja o envolvimento de profissionais com
experiência técnica no desenvolvimento de projetos e aplicação das soluções em
execução de obras. Neste aspecto, foi interessante observar o relato do profissional
D afirmando que, principalmente quando se faz o uso do BIM para a verificação das
interferências, as equipes envolvidas exclusivamente com a aplicação da tecnologia
geralmente não têm conhecimento suficiente de projetos para apontar soluções, e
apenas reportam os problemas encontrados, sem habilidade para filtrá-los ou
qualificá-los adequadamente em termos de importância ou impacto.
Os relatos das entrevistas ratificam a percepção da autora de que o responsável pelo
desenvolvimento do projeto de arquitetura, por ter uma visão global e pormenorizada
do impacto que as soluções de cada disciplina exerce no conjunto do projeto, pode
ser o grande contribuinte para os melhores resultados do processo de
compatibilização de projetos, desde que amparado por premissas de todos os demais
intervenientes, inclusive das equipes de obra, o que não acontece como desejado.
Este papel pode ser assumido pelo coordenador de projetos – a maioria dos
entrevistados afirmou que existe o engajamento dos coordenadores no processo.
Manso (2011) elucida isto, elencando as diretrizes para que tal aconteça:
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(...) o papel da coordenação de projetos torna-se cada vez mais
importante, dadas as possibilidades de melhoria da qualidade dos
projetos em função da adoção de procedimentos que garantam a
confiabilidade na troca de informações, a incorporação do
conhecimento adquirido em outros projetos, a análise sistemática das
alternativas de projeto, a avaliação constante e a melhoria contínua do
processo, possibilitando a redução das incertezas, redução de custos
e aumento da competitividade da empresa.” (MANSO, 2011; p.16)

Mas vale ressaltar o apontamento do profissional A sobre coordenadores cuja atuação
e conhecimento não abrangem os aspectos técnicos necessários para a solução dos
problemas.
À luz das empresas construtoras, para que se possa mitigar os problemas na
representação e documentação dos projetos, conforme discutido ao longo da seção 4
(p. 20), pode-se lançar mão da atividade da compatibilização de projetos como
ferramenta na busca pela melhoria dos resultados em obra, mas ela depende de
diversos outros fatores.
A ausência de uma sistematização geral de dados sobre soluções na Construção Civil
faz com que haja grande dependência do talento individual dos profissionais
envolvidos no empreendimento, e, como aponta Manso (2011, p.28), “o conhecimento
e a experiência do coordenador e da equipe influencia no grau de risco do projeto”.
Também sob este prisma, a compatibilização dos projetos não é suficiente se não
houver a gestão do conhecimento das diversas áreas de atuação nas construtoras.
Este conhecimento deve ser conectado e difundido pelo coordenador de projetos, a
fim de direcionar as soluções propostas na compatibilização e desenvolvimento dos
projetos, caso contrário:
(...) o desconhecimento das dificuldades construtivas por parte do
coordenador de projetos e a falta de comunicação entre as áreas de
orçamento, planejamento, suprimentos e fornecedores, pode
prejudicar o processo decisório durante a seleção de alternativas de
projeto. (MANSO, 2011; p.33).

5.2 Empresas Instaladoras
A escolha pelas entrevistas com representantes de empresas instaladoras visa a
expandir o conhecimento relativo ao contexto dos projetos de instalações prediais e
seu uso pelas instaladoras, uma vez que há pouca informação na literatura brasileira
a respeito da compatibilização destes projetos, em que pese a percepção de que
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muitas das decisões sobre a execução das instalações prediais são conduzidas
durante a obra, conforme discutido na subseção 4.4.2 deste trabalho.
Todas as entrevistas foram conduzidas seguindo o mesmo roteiro de perguntas,
apresentado no apêndice B (p.174). Para as empresas instaladoras, além das
perguntas abertas, foi proposto um questionário resumido considerando alguns dos
aspectos que a revisão da literatura permitiu abordar como relevantes para a
ocorrência de perdas, retrabalhos e atrasos na execução de instalações prediais. Este
questionário é apresentado logo após a lista de perguntas do roteiro de entrevista,
também no apêndice B. A elaboração dos questionamentos baseou-se em pesquisas
realizadas por Alarcón e Mardones (1998), Wan e Kumaraswamy (2012), Tommelein
e Ballard (1997), Gil et al. (2000), Korman, Fischer e Tatum (2003), Shen et al. (2010),
Riley e Horman (2001) e finalmente Khanzode (2010).
A caracterização das empresas e de seus representantes, a transcrição das
entrevistas e a análise de seus resultados são apresentados nas subseções
numeradas de 5.2.1 a 5.2.7 a seguir.
5.2.1 Caracterização das empresas instaladoras entrevistadas
Na Tabela 5, são registrados os dados das empresas instaladoras e dos profissionais
entrevistados, a fim de permitir a interpretação dos resultados das entrevistas de
acordo com o porte e contexto de atuação da empresa e análise da experiência prática
de cada entrevistado.
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Tabela 5 - Dados das empresas instaladoras e dos representantes entrevistados
Empresa I
Data da
entrevista

06.05.2014

Empresa II

Empresa III

Empresa IV

29.05.2014

02.06.2014

17.11.2014

Principal
atividade da
empresa

Execução de
instalações
elétricas,
hidráulicas e de
combate a
incêndio.

Execução de
sistemas de ar
condicionado.

Execução de
instalações
elétricas,
hidráulicas e de
combate a
incêndio.

Execução e
manutenção de
sistemas de ar
condicionado.

Cidade sede da
matriz
(escritório
central) e filiais

São Paulo, mas
executa
instalações em
outros Estados e
países.

Matriz: São
Paulo;
Filial no Rio de
Janeiro.

Matriz: São
Paulo;
Filiais em Porto
Alegre e Recife.

Matriz: São
Paulo;
Filiais no Rio de
Janeiro e em
Fortaleza.

Tempo de
existência da
empresa

23 anos fundada em
1991.

53 anos fundada em
1961.

10 anos fundada em
2004.

45 anos fundada em
1969.

Número de
funcionários

1324

110

400

1500

Número de
obras / área
executada ou
carga instalada

Cerca de 500
obras, mais de 1
milhão de m².

400 mil toneladas
de refrigeração
(TR), não há
informação sobre
nº de obras.

Cerca de 470
obras.

Cerca de 3 mil
obras.

Cargo do
entrevistado

Proprietário,
gerência técnica.

Proprietário,
gerência
comercial e
técnica.

Proprietário,
gerência
comercial e
técnica.

Gerente de
contratos.

Tempo do
entrevistado na
empresa

20 anos

41 anos

10 anos

29 anos

Tempo de
atividade do
profissional
entrevistado

31 anos

43 anos

34 anos

33 anos

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pelos entrevistados.

5.2.2 Transcrição editada das entrevistas: empresa I
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição editada da entrevista conduzida com o
representante da empresa instaladora I, cuja caracterização é apresentada na Tabela
5 (p.96). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em áudio e procura
refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado, sem prejuízo da
disposição dos fatos em linguagem textual.
De acordo com o entrevistado, muitas vezes, para a concorrência, as construtoras
solicitam que seja feito um orçamento com base em projetos conceituais ou mesmo
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inexistentes. Para isso, uma série de premissas (cálculos de cargas, estudos dos
níveis de distribuição das tubulações, estudos de soluções técnicas) é desenvolvida
“no risco” pela instaladora. Na maioria das vezes, se a construtora perde a
concorrência, esse trabalho de “reengenharia”23 ou mesmo de elaboração de
premissas e estimativas de projeto é perdido, ou aproveitado por instaladoras
concorrentes. Noutras vezes, o projeto é desenvolvido por equipes de projetistas que
não seguem essas premissas, o que acaba levando a instaladora a ter que
desenvolver, sem ser remunerada por isto, o projeto necessário para instalação
conforme as premissas elaboradas para o orçamento. Após todo o trabalho feito em
nome de uma parceria com a construtora – ou seja, a instaladora trabalha junto à
construtora para a elaboração de uma proposta conjunta a ser apresentada ao cliente
final –, quando se abre a concorrência, a instaladora corre o risco de concorrer em pé
de igualdade com outras instaladoras que não foram envolvidas neste trabalho de préconstrução, e que se beneficiarão dos termos já equalizados para a apresentação dos
custos. E esta contratação é feita pelo menor custo.
No desenvolvimento das propostas, quando há pouca ou nenhuma informação, o
tempo necessário para se chegar ao orçamento, bem como o nível de expertise dos
profissionais envolvidos nas atividades, precisa ser muito maior. Principalmente
porque é necessário subsídio técnico para a defesa da proposta comercial.
Segundo o entrevistado, a maioria dos projetistas não tem uma experiência da “vida
real”, da prática de obra. Muitas vezes, eles especificam elementos que não são fáceis
de executar. Por sua vez, as gerenciadoras, tanto de projetos quanto de obras, não
têm conhecimento prático na área de instalações. Não se pode afirmar que o
conhecimento é fraco, mas é muito teórico. Os projetos, em grande parte das
situações, precisam ser otimizados para a obra. O entrevistado não os chamou de
projetos para produção24, mas de “projetos para a obra” ou “projetos executivos”,
23

Todos os profissionais de empresas instaladoras entrevistados utilizaram o termo “reengenharia” durante as
entrevistas, atribuindo o termo à atividade de se estudarem melhorias sobre os projetos. Vale ressaltar,
entretanto, que, de acordo com Melhado (1994, p.13), o termo foi cunhado na década de 1990 com um
significado completamente diferente, atribuído a uma teoria de gerenciamento cujo enfoque envolve mudanças
radicais nas estruturas empresariais. Porém, como a utilização desta palavra foi recorrente entre os profissionais,
optou-se por mantê-la nas transcrições, a fim de permitir uma caracterização do discurso a partir da linguagem
utilizada.
24
Segundo Aquino e Melhado (2005), o projeto voltado à execução da obra é denominado projeto para
produção. Nesta seção de transcrições, nenhum dos entrevistados se referiu a este tipo de projeto utilizando
essa denominação. Encontram-se também referências a esse produto como projeto da (ou de) produção. Porém,
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como uma necessidade de esclarecimento para que seus instaladores possam
proceder à execução. O entrevistado relata que, em alguns casos, a instaladora chega
a emitir A.R.T. – anotação de responsabilidade técnica para estes projetos,
elaborados visando à execução – porém, quando questionado sobre o custo desta
atividade, o entrevistado foi enfático: “isto, ninguém paga”.
Em geral, os projetistas, quando reconhecem um erro de projeto, fazem as
adequações necessárias, quando se estabelece o contato direto com a instaladora.
Mas quando se trata de sugestões de melhoria, estas geralmente não são
incorporadas ao projeto. O projetista geralmente autoriza que as modificações sejam
feitas e que constem em as built – desenho técnico que registra o projeto tal qual
executado, com A.R.T. da instaladora. Mas não fazem as alterações no projeto ou
incorporam em suas práticas as sugestões de melhoria da instaladora.
Um problema de projeto apontado pelo entrevistado é o fato de que os memoriais
descritivos e de especificações são muito extensos: os projetistas utilizam muito o
recurso de “copiar-colar” soluções genéricas no preenchimento das folhas para
“enriquecer” o projeto. Nesse ponto, ao ser questionado sobre a possibilidade de isso
ser talvez um resquício oriundo da prática de se remunerarem projetos por número de
folhas, o entrevistado afirmou que acredita que sim, e que isso gera informações
ambíguas e/ou conflitantes. Não há padronização de legendas e informações, faltam
informações, há erros de especificação, e um questionamento enfático feito pelo
entrevistado foi o fato de os projetistas não apresentarem as memórias de cálculo que
subsidiam as especificações de projetos: ele considera que muitos projetistas sequer
executam os cálculos para dimensionamento, o que pode gerar perdas vultosas (um
exemplo citado foi a especificação mal dimensionada de uma bomba, cujo valor
estimava-se em R$ 250.000,00 – um quarto de milhão de reais).
O entrevistado afirmou que a falta de qualidade e precisão da informação em projeto
impossibilita a execução sem que sejam feitas solicitações de esclarecimento ou
direcionamento e autorizações por parte do contratante. E, muitas vezes, o
contratante lança mão destas ambiguidades para estabelecer uma relação de “ganhaAquino e Melhado (2005) afirmam que “a expressão ‘projeto de (ou da) produção’ é considerada inadequada
para a construção de edifícios atual, pois, no estágio de industrialização em que ela se encontra, não se projeta
a produção como um todo; na realidade, em geral, são desenvolvidos projetos que apenas definem alguns
aspectos importantes da produção, para alguns subsistemas do edifício”.
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ganha” sempre favorecendo a si próprio. Conforme a experiência do entrevistado, já
aconteceu, com diversas construtoras, de solicitações não registradas serem feitas
por parte da contratante, com o intuito de balancear a execução de atividades
complementares que gerariam aditivos, mas são acordadas como um “tira daqui e põe
ali” – sempre em função de custo – comprometendo a especificação original de
projeto. Segundo o entrevistado, esta prática geralmente leva a prejuízos para a
instaladora e, não havendo o registro da solução, dificilmente se consegue o
ressarcimento do prejuízo absorvido pela instaladora. Atualmente, sua empresa
passou a adotar a política de seguir irrestritamente as especificações documentadas
em projeto, somente fazendo alterações quando há registro da solicitação feita pelo
contratante. Segundo o entrevistado, é interessante observar que, a partir do
momento em que se solicita este registro, geralmente não é dado seguimento à
solicitação, ou ela não é aprovada.
Outra afirmação categórica feita pelo entrevistado enfatiza que normalmente os
projetos, mesmo com carimbos indicando liberação para obra, não estão
compatibilizados. A instaladora chega a verificar soluções para adequar a
compatibilidade das instalações quando a situação demonstra a inexequibilidade, e
encaminha estas soluções para as equipes de compatibilização de projetos, mas não
vê um retorno desta atividade. O entrevistado informou que a instaladora então não
leva o projeto “otimizado” para o canteiro de obra, pois muitas vezes a empresa
gerenciadora não está sabendo dessa necessidade de otimização do projeto, ou não
absorve as questões levantadas em tempo da instalação. Mas esta não é uma
atividade feita para todos os projetos, mesmo porque não é uma atividade remunerada
e demanda muito tempo, além de não ser observado um retorno relativo a este
esforço. Segundo relata o entrevistado, a própria equipe de coordenação de projetos
geralmente não dá acesso aos demais projetos, liberando, sob demanda, apenas
aqueles projetos que os coordenadores julgam necessários para as instaladoras. Ele
afirma que a obra tem uma postura imediatista de só verificar um problema no
momento em que ele está acontecendo no canteiro. São comuns situações em que o
engenheiro na obra não está familiarizado completamente com o projeto, não sabe
informar as alturas necessárias e a designação dos espaços. Não há cortes
disponibilizados para permitir que as instalações sejam adequadas. Os problemas não
são antecipados.
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Os projetistas também, por sua vez, mesmo tendo disponibilidade dos projetos das
demais disciplinas, pecam em garantir esta antecipação. Para citar um exemplo, o
entrevistado relatou que, em uma das obras das quais participou, o projetista executou
o projeto desconsiderando a existência de capitéis de quase quatro metros de
diâmetro nos pilares, mesmo tendo disponíveis os projetos de estrutura para verificar
o lançamento das instalações. Mas há projetistas mais bem preparados, e mais
abertos a sugestões, segundo o entrevistado. Alguns deles estabelecem uma parceria
com a instaladora desde o estudo preliminar, independentemente da instaladora ser
a contratada para o projeto. Porém, o entrevistado acredita que, na maioria das vezes,
os projetistas não conseguem direcionar ou traduzir no projeto as soluções e
sugestões indicadas. Há também situações em que os projetistas chegam a solicitar
que a instaladora verifique o projeto. Na opinião do entrevistado, isso ultrapassa uma
prática saudável ou de parceria, caracterizando certo abuso por parte do projetista.
Outra questão apontada foi a “vaidade” do projetista: muitos problemas poderiam ser
razoavelmente resolvidos se houvesse um consenso entre os projetistas para abrir
mão de determinadas soluções em função de outras instalações. O entrevistado
acredita que os projetistas no Brasil não têm interesse em saber como serão
executados os seus projetos. Ele acredita que os projetistas acham que as
instaladoras têm a ganhar com as solicitações de alteração, ou que qualquer
solicitação por parte da instaladora em fase de projeto lhes trará ônus ou mais
trabalho.
O entrevistado afirmou que nenhum recurso de modelagem 3D ou BIM é utilizado pela
instaladora. Ele acredita, porém, que a possibilidade de visualização dos pés-direitos
e das demais instalações num modelo tridimensional ajudaria bastante a uma solução
adequada e antecipada de problemas. O entrevistado lembrou-se inclusive do
exemplo do problema nos capitéis dos pilares, já citado, que haviam sido ignorados
pelo projetista, problema que acredita que não teria acontecido se fosse
disponibilizada uma visualização em 3D do espaço. Falta nos projetos informação
suficiente para a compreensão do espaço, na opinião do entrevistado.
Outro grande problema apontado na execução das obras está no fato de que as
equipes de obra estão muito submersas em atividades burocráticas e de gerência de
contratos e custos, com pouca dedicação à análise e compreensão dos projetos e às
atividades de construção em si.
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Quanto às perdas e o retrabalho nas obras, o entrevistado foi enfático em dizer que
são de grandeza muito significativa. Ele não indicou como faz esta mensuração, mas
foi enfático ao afirmar que, em sua opinião, invariavelmente há em todas as obras
uma perda mínima de 15% de material e tempo. Porém, ele afirma que esta perda não
é somente devida à falta de qualidade ou compatibilidade dos projetos, mas em geral,
devida às alterações e solicitações posteriores, não programadas ou não pensadas,
e ao despreparo de equipes, inclusive por não se consultarem os projetos.
No que diz respeito a atualizações de projetos, o entrevistado afirmou que há
situações em que o encarregado da instaladora não é informado: a obra segue e a
instaladora tem de arcar com o ônus de trabalhar consultando projetos
desatualizados.
Sobre a possibilidade de participação da instaladora no planejamento de execução da
obra, o entrevistado afirma que os cronogramas de obra podem embasar a parte civil
da obra, mas dificilmente embasam as atividades de instalações. A execução das
instalações segue o andamento das execuções da parte civil, mas age conforme a
demanda e disponibilidade de materiais. E a contratação descoordenada de materiais
leva à descoordenação das atividades de instalações. Por exemplo, há situações em
que a instalação do ar condicionado é contratada após quatro meses da contratação
das instalações elétricas e hidráulicas – e a equipe não pode ficar parada aguardando.
Também não há certeza quanto ao posicionamento e à dimensão das demais
instalações, e, portanto, invariavelmente haverá retrabalho, com desmonte de trechos
já executados para viabilizar outras instalações. Segundo o entrevistado, durante as
obras, há uma política de “cada um por si” na execução das tarefas, e de se
acobertarem os erros e atrasos cometidos.
5.2.3 Transcrição editada das entrevistas: empresa II
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição da entrevista conduzida com o
representante da empresa instaladora II, cuja caracterização é apresentada na Tabela
5 (p.96). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em áudio e procura
refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado, sem prejuízo da
disposição dos fatos em linguagem textual.
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Conforme relata o entrevistado, as propostas técnico-comerciais apresentadas por
sua empresa são feitas às vezes até sem projetos. Quando a construtora recebe os
projetos para participar de uma concorrência, eles são enviados para instaladora, e a
partir deles a instaladora elabora o orçamento. De acordo com o entrevistado, as
soluções técnicas dos projetos recebidos sempre estão acima do orçamento do
contratante, e é sempre necessário estudar “reengenharias” sobre o projeto proposto.
A instaladora tem o conhecimento para fazer um estudo sobre esse projeto inicial para,
com a mesma qualidade técnica, apresentar um preço mais competitivo. Segundo o
entrevistado, esse rearranjo do projeto é feito com a aprovação do projetista, e esta
situação corresponde a aproximadamente 70% dos orçamentos feitos pela
instaladora.
Há situações, entretanto, em que são recebidos parâmetros, e não projetos, para a
elaboração das propostas: estes parâmetros indicam, em geral, o tipo de obra, o tipo
de sistema de instalação, às vezes uma estimativa de capacidade fornecida por um
projetista, e a instaladora é solicitada a estabelecer o preço sem receber um projeto,
o que impossibilita que haja uma previsão orçamentária precisa. Depois da proposta
inicial apresentada para o orçamento, e caso “ganhe-se” a obra, um projetista será
contratado pelo cliente para desenvolver o projeto, mas com base nestes mesmos
parâmetros.
Uma terceira situação se configura quando o cliente informa as premissas de acordo
com o tipo de obra: por exemplo, em empreendimentos comerciais, o valor
aproximado de área bruta locável (ABL), necessidade de reservatórios de
termoacumulação, extração, pressurização, previsão de toneladas de refrigeração, e
não são contratados projetos. A partir destas premissas, estimam-se as
especificidades dos ambientes típicos e determina-se a instalação. Fechada a
proposta, nestes casos o projeto fica como responsabilidade da própria instaladora.
Mas este é um caso muito específico e raro. Quando questionado sobre a
remuneração pelo projeto neste tipo específico de contratação, o entrevistado
enfatizou que o projeto não é remunerado. A negociação baseia-se na compra da
instalação, considerando que o preço do projeto, se comparado ao da instalação, é
mínimo. Mas este custo (de projeto) acaba pesando para a instaladora.
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Segundo o entrevistado, a qualidade dos projetos sempre influencia o preço das
propostas, mas neste ponto ele entendeu o questionamento como qualidade técnica,
e não gráfica ou de informação. De acordo com sua experiência e entendimento,
muitas vezes, há um nível de sofisticação dos sistemas propostos que não é
necessário. Nestes casos, propõem-se alterações sobre o projeto para diminuir os
custos de instalação, mas acontecem situações em que o cliente não quer alterar o
projeto. Prossegue-se, então, com a utilização desta proposta, ainda que a adoção de
outra solução técnica pudesse diminuir os custos sem perda da qualidade.
Para a execução das instalações, o entrevistado enfatizou a necessidade de sempre
se fazer um projeto “executivo” a partir dos projetos recebidos dos projetistas25.
Geralmente, os próprios projetistas inserem notas nos memoriais descritivos e de
especificações solicitando que a instaladora reveja os cálculos, ainda que a
responsabilidade pelo projeto seja do projetista. Segundo o entrevistado, a instaladora
não faz toda a verificação de carga térmica, mas todas as especificações são
verificadas para averiguar se os equipamentos estão de acordo entre si, conforme
demanda. Além disto, o departamento de engenharia da instaladora conta com a
participação dos departamentos comercial e de orçamentos, inserindo as informações
advindas dos processos de negociação, para o desenvolvimento do projeto para
produção, e então prepara o projeto “executivo” que será levado para o canteiro. Estes
projetos, por premissa da instaladora, além de serem enviados para aprovação da
equipe de produção, são enviados para aprovação dos projetistas, inclusive com toda
a especificação dos equipamentos. De acordo com o entrevistado, esta necessidade
de se verificarem os projetos e de se prepararem projetos pela instaladora, entretanto,
não exclui a necessidade e importância dos projetos desenvolvidos por projetistas. Há
inúmeras formas de se projetar um sistema para obtenção de um mesmo resultado, e
um projeto bem elaborado e bem detalhado minimiza muitas dúvidas nos
detalhamentos para a instalação, além de possibilitar a equalização entre propostas

25

Assim como apontado na nota 24, ressalta-se que o projeto ao qual a linguagem acadêmica se refere como
“Projeto Para Produção” geralmente não recebe esta denominação pelos instaladores de mercado. A maioria
dos entrevistados, bem como outros instaladores que não constaram desta pesquisa, referem-se aos Projetos
Para Produção como Projetos Executivos. Ainda que a questão referente aos nomes que se dão aos projetos seja
negligenciada no cotidiano do mercado, maior consideração a este assunto será dada na subseção 5.2.7, que
dispõe sobre a análise dos resultados destas entrevistas, uma vez que esta autora considera que este é um
aspecto que tem um impacto significativo no que se refere aos entendimentos contratuais.
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de concorrentes, permitindo às construtoras ou contratantes compararem as
propostas tendo por base os mesmos parâmetros.
Quando questionado sobre o fato de haver ou não uma lacuna de conhecimento por
parte dos projetistas quanto à realidade das montagens das instalações em obra, o
entrevistado respondeu retomando a afirmação sobre a necessidade da elaboração
de projetos para produção (os quais ele chama de projetos executivos): “é por isso
que a gente faz o projeto executivo”. Os projetos recebidos são muitas vezes
inexequíveis, e precisam ser trabalhados para permitir sua utilização para a montagem
e instalação.
Quanto à preferência sobre o trabalho de algum projetista, o entrevistado citou que
sim, que por competência técnica, por entrosamento e facilidade de comunicação, há
uma preferência em se trabalhar com um determinado projetista. Segundo o
entrevistado, o contrário também acontece: já houve situações em que o projetista
parceiro colocou como condicionante a necessidade de entrosamento com a
instaladora para desenvolver o projeto, devido à complexidade da obra.
Para a fabricação das peças de distribuição, sistemas de dutos e sistemas hidráulicos,
a instaladora, que já contou com um quadro de 900 funcionários26, optou pela redução
do número de funcionários, fomentando a formação de empresas a partir da
organização de ex-funcionários da instaladora, que são atualmente subcontratadas
para a montagem e entrega das peças, em grande parte feita fora da obra.
Quanto à utilização de recursos de visualização tridimensional ou BIM para uso na
pré-fabricação ou visualização para as montagens, o entrevistado afirmou que já está
desenvolvendo projetos utilizando modelagem 3D, principalmente pela exigência de
um determinado cliente de obras de infraestrutura, mas não caracterizou os usos ou
benefícios que este recurso de desenvolvimento de projetos traz ao processo de
instalação. Quando especificamente questionado sobre o benefício da modelagem
tridimensional para a antecipação de problemas de projeto e visualização para guiar
as montagens, o entrevistado não afirmou com segurança que acredite ser
necessário.

26

Atualmente, a Empresa Instaladora II conta com um quadro de 110 funcionários, conforme
apresentado na Tabela 5 - Dados das empresas instaladoras e dos representantes entrevistados (p.96).
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Sobre a utilização ou verificação de projetos de disciplinas complementares, o
entrevistado afirmou utilizar os projetos que influenciam na distribuição das
instalações, como o projeto de forros, por exemplo, ou verificar as informações que
subsidiam a distribuição das instalações, como altura de pé-direito, posições de vigas
e shafts, mas foi bastante enfático em dizer que acredita que a verificação da
compatibilidade entre os projetos é papel da coordenação de projetos, seja da
gerenciadora contratada ou da construtora.
No que diz respeito ao cronograma de execução de obra, o entrevistado afirmou que
não há influência significativa do tipo de projeto ou sua qualidade. De acordo com o
ele, a instaladora não tem alternativa a não ser se encaixar nos prazos estipulados no
cronograma civil. Entretanto é importante um planejamento quanto à compra dos
equipamentos, grande parte deles importados. E é necessário ter todas as
especificações em tempo para realizar os pedidos. Mas a instaladora deve se sujeitar
ao andamento do cronograma civil, considerando os ônus ou bônus oriundos do
decorrer das atividades em obra.
Sobre perdas ou retrabalhos em obra devido a incompatibilidades de projetos, o
entrevistado afirmou que grande parte é minimizada ao se elaborarem os projetos de
fabricação da instaladora, e também por se enviarem estes projetos para aprovação
dos projetistas, da coordenação de projetos da gerenciadora e da construtora.
Segundo o entrevistado, se este trabalho é bem feito pela construtora, os problemas
são muito reduzidos. O que foi apontado pelo entrevistado como o grande problema
neste aspecto é a inexperiência dos profissionais em obra, das equipes de produção,
situação sobre a qual a instaladora não pode fazer nada. Erros básicos, dentre os
quais erros de especificações, de tomada de decisões, são cometidos com grande
frequência por falta de conhecimento dos responsáveis em obras, muitas vezes obras
de grande porte e visibilidade, com certificações de eficiência e sustentabilidade,
envolvendo vultosos montantes de capital.
Sobre as solicitações de esclarecimento relativas aos serviços de instalação, segundo
o entrevistado não há um sistema de controle. As questões geralmente são
registradas em atas de reunião na obra e chegam à instaladora, mas não são
frequentes e são geralmente relativas a solicitações de alterações de projeto.

106

5.2.4 Transcrição editada das entrevistas: empresa III
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição da entrevista conduzida com o
representante da empresa instaladora III, cuja caracterização é apresentada na
Tabela 5 (p.96). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em áudio e
procura refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado, sem
prejuízo da disposição dos fatos em linguagem textual.
Conforme relata o entrevistado, para a elaboração de um orçamento em sua empresa,
não é exigido um nível mínimo de detalhamento de projeto. Geralmente trabalha-se
com três situações: quando não existe nenhum projeto, e lança-se mão da experiência
da empresa para estimativas de valor por metro quadrado, de acordo com o tipo da
edificação; quando se recebe o projeto básico das instalações, e a instaladora trabalha
sobre estes projetos para elaborar o orçamento e quando se recebe o projeto
executivo.
Segundo o entrevistado, quando se recebem os projetos, a qualidade destes projetos
influencia drasticamente o preço das propostas. Se há um detalhamento adequado de
projeto – o tipo de instalação, especificação de cabos, luminárias etc. – é possível
chegar a um preço mais preciso daquilo que foi projetado. O trabalho de análise e
sugestão de alterações nesta situação é necessário somente se houver a solicitação
de redução de custos. Quando um projeto vem detalhado, ele pode até ser mais caro
na proposta inicial, mas beneficia o processo até o final, pois há menos divergências
entre a proposta inicial e o resultado desejado.
Quando se trabalha o orçamento sem que haja projetos, ou quando o projeto é de má
qualidade e mal especificado ou detalhado, o orçamentista precisa estimar alguns
valores. O entrevistado afirmou que o departamento de orçamento não é um
departamento de engenharia: estudos detalhados de projeto não são feitos em fase
de proposta. O entrevistado relata que menos de 10% dos orçamentos se concretizam
em obra, e a instaladora não pode, portanto, dedicar muitos esforços nesta etapa
inicial, principalmente porque a empresa não recebe para aplicar esta “reengenharia”.
Segundo o entrevistado, o maior custo da empresa está no departamento de
orçamento: o rendimento é baixo e ele não agrega valor à empresa. Já houve
situações em que, para fechar uma proposta, foram necessárias mais de vinte
revisões do orçamento. Para a instaladora, isto demanda um tempo e um custo que
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não podem ser repassados, e que portanto não serão ressarcidos. Quando situações
como estas acontecem, a instaladora chega a questionar o interesse em participar de
um novo negócio com o mesmo cliente, afinal, trata-se de vinte oportunidades de
outros orçamentos das quais se abriu mão por ter a equipe ocupada em atendê-lo.
Processos como este, com tamanho retrabalho e em que se perdem quatro ou cinco
meses, só acontecem quando não há projetos ou quando a qualidade dos projetos é
muito baixa.
Há situações em que a instaladora é contratada para fazer o projeto executivo. Nestes
casos, a instaladora recebe pelos projetos, contrata o projetista e a equipe de
engenharia acompanha todo o processo. Na opinião do entrevistado, para a
instaladora isto é melhor, pois já se trabalha a viabilidade de custos e o atendimento
ao cliente num processo só: diminuem-se as iterações do processo.
Quando questionado sobre a necessidade de se fazer um projeto para produção, ao
que o entrevistado chamou de “projeto executivo”, ele foi categórico em afirmar que a
instaladora sempre tem que reestudar os projetos recebidos pelos projetistas, e que é
necessário que o pessoal de campo participe deste processo, pois há interferências
que só serão averiguadas em obra, e sempre faltam detalhes de execução. O
entrevistado afirma que há inclusive situações em que se recebem projetos que estão
fora de norma, mas que isto não é frequente, embora também não seja raro.
Sobre a possibilidade de haver uma lacuna de conhecimento por parte dos projetistas
no que diz respeito ao universo da obra, da produção em canteiro, o entrevistado
também foi categórico em afirmar que sim, que existe esta lacuna, e que é normal,
principalmente com relação à interferência de outras instalações. Como os projetos e
as instalações são executados por diferentes empresas, em que “um faz elétrica e
hidráulica, outro faz incêndio, outro faz ar condicionado, outro faz comunicação e
sistemas”, os projetos não “se conversam” e todos os problemas terão de ser
resolvidos na obra. Quando o questionamento foi redirecionado para enfatizar os
problemas relativos à exequibilidade em um mesmo projeto, de uma só especialidade,
o entrevistado retomou a questão de projetos em desacordo com as normas como a
situação mais grave, mas afirmou que também há questões relativas a equívocos na
compreensão das necessidades de execução. Para exemplificar, o entrevistado citou
situações em que o projetista coloca no projeto uma série de detalhamentos de
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chumbadores para fixação de instalações em estrutura de concreto, quando se trata
de uma obra em estrutura metálica.
Sobre a parceria com os projetistas, o entrevistado afirmou que, em época de
concorrência, isto não acontece, pois os projetos não passam pelo departamento de
engenharia. Apenas quando se ganha a obra é que começa o trabalho de engenharia,
trabalhando-se tecnicamente sobre o projeto. Segundo o entrevistado, em boa parte
das obras com as quais a empresa trabalha, a instaladora já tem o conhecimento de
quem são os projetistas. Nestes casos, a empresa entra em contato com o projetista
e deixa esse canal de comunicação e parceria aberto. Mas o cliente precisa autorizar
esse canal, e isso faz com que o processo flua mais rápido.
Quando a instaladora, após o processo de licitação, é contratada para a obra e passa
o projeto para o departamento de engenharia, geralmente é possível melhorar tanto
econômica quanto tecnicamente o projeto. Isso porque, retomando o questionamento
sobre a visão de projetista e a visão de quem está em campo, o entrevistado citou que
existe uma diferença, e que se podem trabalhar questões com base em conhecimento
prático: um exemplo desta situação foi dado justificando que a instaladora tem
experiência para propor alterações de sistemas que podem trazer ganhos aos
métodos de execução (no caso de combate a incêndio, trocar o sistema de rosca por
sistemas grooved, ou alterar a distribuição de espinha de peixe para grids). A
instaladora tem conhecimento para pesar situações em que, ainda que o material seja
de maior custo, pode-se ganhar em produtividade e mão-de-obra.
Quanto ao planejamento da obra, o entrevistado afirmou que o cronograma civil é o
primeiro cronograma contratual, e ele não é um cronograma aberto: a instaladora é
obrigada a cumprir as etapas-chave de acordo com o cronograma civil. Quando este
é liberado, as instaladoras encaixam o seu planejamento e podem, no máximo,
apontar inconsistências e solicitações de adequação. Porém, quando questionado
sobre as etapas das outras instalações, o entrevistado afirmou que se trata de um
“quebra-cabeça de campo”, não existindo um planejamento além dos inputs iniciais
das necessidades para as atividades da instaladora, sem haver um acordo com as
demais partes.
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Quanto ao uso de recursos tridimensionais ou tecnologia BIM, o entrevistado afirmou
que não são utilizados pela instaladora para pré-fabricação de peças ou visualização
das instalações. Segundo o entrevistado, modelos 3D são utilizados em fase de
projeto quando sua instaladora é contratada para o projeto, mas isto ainda não é uma
demanda, e não são recebidos ou manejados projetos em 3D. Ao ser questionado
sobre a possível existência de vantagens ao menos na visualização tridimensional dos
projetos, para melhoria da compreensão ou auxílio ao pessoal de campo em visualizar
as peças e montagens, o entrevistado não acredita que seja vantajoso, pois, segundo
ele, as representações em planta são suficientes para o entendimento de um
profissional experiente, que não precisa mais do que isto para guiar a montagem em
canteiro, e a modelagem tridimensional serve mais para recursos de apresentação.
O entrevistado relata que, em campo, a equipe da instaladora consulta projetos de
outras disciplinas, e solicitações de esclarecimento são feitas quando há dúvidas.
Geralmente as dúvidas são relativas à especificação, dimensão ou local. Um exemplo
típico é o projeto de arquitetura representar bacias sanitárias com válvula de descarga,
e a especificação de hidráulica indicar bacias com caixa acoplada. Esta discrepância
é registrada e encaminhada à coordenação de projetos. Segundo o entrevistado,
estas questões não são muito frequentes, mas não são raras.
Quanto ao questionamento sobre a possibilidade de afirmar se há perdas de material
e retrabalho em obra, o entrevistado respondeu afirmativamente, e disse que a ordem
de grandeza depende da qualidade dos projetos, que vai implicar mudanças de
especificação ou mudanças de projeto depois que foi comprado o material. O
entrevistado não disse como mensura estas perdas, mas acredita que haja uma média
de 5% de perdas em obras, mas que existem obras em que esta perda chega a uma
ordem de 15%.
Sobre a qualidade dos projetos hoje, o entrevistado acredita que a tecnologia garantiu
avanços em produtividade e acesso à informação. Mas em termos técnicos ele
acredita que tenha havido uma piora na qualidade dos projetos. Segundo ele, até
antes do surgimento do CAD, os projetos eram desenvolvidos por engenheiros e
projetistas com grande conhecimento técnico. Hoje, tem-se nas equipes de projetos
um engenheiro que dá as diretrizes gerais, mas o desenvolvimento dos projetos é feito
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por cadistas, cujo maior trabalho é copiar e colar detalhes prontos que muitas vezes
nem dizem respeito ao projeto, multiplicando informações inúteis.
Questionado sobre o controle que sua empresa faz relativo às solicitações de
esclarecimentos, o entrevistado afirmou que, quando as questões implicam erros de
projeto ou necessidades de correção, o que acontece com frequência, costuma haver
a necessidade de aditivos. Porém, o entrevistado afirma que tem sido cada vez mais
difícil conseguirem-se aditivos nos contratos de execução de instalações,
principalmente quando se trabalha a preço fechado, e as necessidades de correções
de erros que geram custos precisam de uma contrapartida. Na maioria das vezes,
realiza-se uma alteração de projeto para conseguir uma adequação compensatória
dos custos, com alternativas técnicas que não prejudiquem a margem já apertada da
instaladora.
O entrevistado acrescentou a questão da quantidade de informações advinda da atual
facilidade das comunicações como um grande problema, que gera uma quantidade
excessiva de documentos fúteis e atrapalha as atividades. Muitas informações são
enviadas a muitos participantes do processo que não precisariam acessar aquelas
informações, e como não há um filtro adequado nesta troca, é necessário dedicar
muito tempo garantindo que aquilo que o instalador realmente precisa saber não se
perdeu em meio a tanta informação, o que acarreta grande perda de tempo para todos
os envolvidos. Quando não havia essa facilidade, economizava-se a informação: era
necessário escrever e entregar, e portanto ia-se direto à pessoa responsável por
aquele questionamento, sem envolver toda a cadeia. As gerenciadoras, que não
filtram

os

questionamentos,

repassam os

questionamentos

entre

diversos

personagens, lotam-se as caixas de e-mails de todos os participantes da obra com
questionamentos infinitos e nenhuma solução. Existe uma preocupação maior em se
eximir da responsabilidade do que em buscar a solução dos problemas. Isto é devido
também, em parte, à inexperiência dos profissionais das gerenciadoras e das equipes
em obra.
5.2.5 Transcrição editada das entrevistas: empresa IV
Nesta subseção, apresenta-se a transcrição da entrevista conduzida com o
representante da empresa instaladora IV, cuja caracterização é apresentada na
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Tabela 5 (p.96). Esta transcrição foi organizada a partir de gravação em áudio e
procura refletir da maneira mais fidedigna possível o relato do entrevistado, sem
prejuízo da disposição dos fatos em linguagem textual.
O profissional da empresa IV iniciou a entrevista afirmando que, para a elaboração de
uma proposta técnico-comercial em sua empresa, é necessário que haja projeto.
Segundo ele, isto é possível no momento atual da empresa, pois houve um
alinhamento estratégico do grupo para concentrar a atuação na atividade de
manutenção de sistemas já instalados, permitindo que a empresa só trabalhe com a
execução de instalações de empreendimentos selecionados.
Segundo ele, para fornecer a proposta, a empresa solicita um memorial descritivo das
instalações de ar condicionado do empreendimento e plantas de todos os pavimentos,
e a equipe de orçamento trabalha sobre dúvidas a partir do memorial, sempre
consultando o cliente durante o processo de elaboração da proposta. Na fase de
propostas, a equipe de orçamento não entra em questões relativas à compatibilidade
dos projetos, mas se atém ao nível conceitual da solução técnica, que pode influenciar
no preço.
No que se refere às especificações dos memoriais de projeto, um ponto ressaltado
pelo entrevistado foi o fato de que, muitas vezes, o projeto chega para orçamento com
especificações fechadas. Segundo ele, é necessário ter liberdade sobre estas
especificações pois, com bastante frequência, são encontradas especificações
incoerentes. A título de exemplo, o entrevistado citou casos em que máquinas são
designadas para responder a demandas que não podem atender, ou configurações
de instalações são desenhadas de forma que não exista máquina no mercado que
atenda. Mas, para o nível de detalhamento de proposta, que não é muito elaborado,
as informações geralmente são suficientes, desde que a empresa tenha a expertise
para elaborar os questionamentos que embasarão a proposta.
De acordo com o entrevistado, dificilmente há uma interação direta do instalador com
o projetista na fase de proposta, pois este contato direto gera desconfiança de que a
empresa, em um processo de concorrência, poderia estar recebendo uma informação
privilegiada. Ele afirma que todas as perguntas e respostas devem passar pela
contratante, até como uma forma de equalizar o processo.
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O entrevistado afirmou que a qualidade dos projetos não influencia o preço da
proposta, mas não teve dúvidas de que chega a influenciar o prazo proposto para
execução e a qualidade da instalação. Isto porque, após a contratação, detalhes de
projeto não resolvidos vão gerar problemas a serem absorvidos em obra.
Quando questionado sobre a execução de projetos para produção por conta da
instaladora, o entrevistado afirmou que é muito difícil que as empresas instaladoras,
pelo menos no caso de ar condicionado, elaborem este projeto que, como os demais
instaladores entrevistados nesta pesquisa, o entrevistado da empresa IV chamou de
“projeto executivo”. A instaladora vai para o canteiro com o projeto executivo do
projetista e, na opinião do entrevistado, geralmente este projeto está mal solucionado.
Em uma obra recente, ele conta que a instaladora chegou a apresentar uma proposta
para a elaboração do projeto para produção, pois ficou muito evidente a deficiência
do projeto que receberam para trabalhar. Segundo ele, o projeto foi contratado pelo
cliente como “executivo”, mas era impossível de executar. Entretanto, o cliente, com
base no preço do projeto “executivo” contratado, se recusou a complementar o valor.
O entrevistado afirma que este custo que o cliente não quis desembolsar em projeto
foi ultrapassado na obra, devido aos problemas de execução enfrentados.
O entrevistado chamou a atenção também para o fato de que a compatibilização entre
as diversas disciplinas de instalação deve ser ao menos minimamente realizada na
fase de projeto. Neste momento, foi interessante observar a atitude do entrevistado:
esta entrevista contou com a presença de um coordenador de obras, que participava
como ouvinte e, ao falar na necessidade da compatibilização de projetos antes da
execução, o entrevistado se voltou ao coordenador e comentou “você soube que já
passaram um busway no furo destinado ao duto do ar condicionado no pavimento x?”,
ao que o coordenador prontamente respondeu “já solucionamos; subimos o busway e
também os sprinklers que estavam ali, criando um desvio”. O entrevistado retomou
então a entrevista enfatizando a frase: “ou seja, solucionado em obra”, e comentou
que esta situação que havia acabado de comentar envolvia dutos de mais de um metro
quadrado de área de seção e um busway de mil amperes, fabricado fora do país, para
elucidar a dimensão do conflito. O entrevistado afirmou que o problema da
compatibilização de projetos não está no detalhe, nas derivações de fim de linha, nas
posições de detectores de fumaça com pequenas grelhas ou luminárias e bicos de
sprinklers, mas em situações como a que havia acabado de citar, enfatizando que
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estas precisam ser detectadas em projetos. Para isto, sem qualquer interferência ou
indução por parte da entrevistadora, o entrevistado afirmou que é necessário que se
dedique um tempo ao projeto que o empreendedor brasileiro não está disposto a
dedicar.
O entrevistado ressaltou que o projetista é o último a ser responsabilizado pelos
problemas na obra, uma vez que ele entrega aquilo pelo que é pago, e que há uma
subvalorização preocupante dos projetistas. Seguindo esta afirmação, ao ser
questionado sobre a preferência em se trabalhar com um ou outro projetista, o
entrevistado afirmou que não há preferência. Ele afirma que sua empresa conhece as
particularidades dos detalhamentos dos projetistas, sabe o que falta ou sobra em seus
projetos e como lidar com isso.
Questionado sobre a possibilidade de fazer parcerias com escritórios de projetos para
que o projeto já se desenvolva dentro das melhores premissas de instalações desde
o estudo preliminar, o entrevistado afirmou que, quando se trabalha com o cliente final,
sem intermediação de consórcios ou gerenciadoras, existe essa possibilidade, e a
instaladora já fez isto, participando inclusive da elaboração do projeto. O entrevistado
citou uma situação em que chegou a apresentar um estudo com uma solução diferente
para o caso de uma central de água gelada, que poderia ser otimizada, gerando
economia financeira e de espaço. O cliente, por sua vez, solicitou que esta solução
fosse validada por um projetista, mas autorizou que a instaladora contratasse este
projetista. Assim, a instaladora estabeleceu uma parceria com um escritório de
projetos, apresentando uma solução conjunta que foi aprovada – e remunerada – pelo
cliente, e levada para execução em obra. De acordo com o entrevistado, quando ele
se responsabiliza pelo projeto, ele não tem dúvidas de que é possível antecipar vários
dos problemas que surgiriam na obra.
Quando questionado sobre a possibilidade de se anteciparem estas questões por
meio da modelagem tridimensional das instalações, o entrevistado afirmou ter certeza
de que é possível e benéfico para o processo, mas foi enfático em dizer que desde
que esta modelagem seja realmente uma modelagem séria do projeto, e não uma
“imagem bonita para conquistar o cliente”. Sendo assim, é não só bem vinda como
necessária pois, em sua opinião, muito dinheiro é jogado fora no Brasil por
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incompatibilidade de projetos. O instalador absorve parte deste prejuízo, mas sabe
que grande parte é absorvida pelo cliente.
Sobre a consulta aos projetos das demais disciplinas, o entrevistado afirmou que, na
maioria das obras, tem acesso a eles, porém afirmou que o período de execução não
é o período em que os conflitos deveriam ser verificados, mas que já deveriam estar
solucionados. Segundo o entrevistado, os projetos complementares são consultados
para verificação do atendimento às necessidades do ar condicionado: por exemplo,
foi previsto ponto de força? Foi previsto dreno? E então são solicitados os ajustes
relativos ao seu trabalho, mas não aos conflitos em geral. De acordo com o
entrevistado, ele acompanha as alterações de projeto que o gerenciamento da obra
libera. Há obras em que isto acontece de maneira eficiente, em outras nem tanto. Ele
afirma que é comum, ao fim de uma etapa da execução, que a instaladora seja
notificada de que parte dos dutos foram montados com uma versão ultrapassada da
base de projeto. E há vezes em que é necessário desmontar todo um andar devido a
essa atualização não comunicada.
Questionado sobre a existência de perdas devido à incompatibilidade de projetos, o
entrevistado afirmou que isto acontece em todas as obras. Citando uma obra recente
da empresa, informou que só em dutos, era possível considerar uma perda de 8 a
12% na quantidade de chapas. Com ar de espanto, disse: “em 500 toneladas de dutos,
foram 40 toneladas descartadas, jogadas fora”. Segundo ele, até cerca de dez anos
atrás, os dutos eram montados em obra; o desperdício era menor, mas sempre havia
perda em cortes de chapa. Hoje, os dutos são montados em fábrica, e não há
desperdício de corte. Porém, a cada desvio não previsto, e necessidade de
substituição das peças, perde-se um trecho de duto reto e há a necessidade de se
fabricarem dois “esses” (curva de desvio no duto). Neste ponto, afirmou novamente
que, para permitir a pré-fabricação e montagem sem desperdícios, é necessário dar
muito mais tempo ao projeto e ao planejamento da execução.
Com relação ao controle das solicitações de esclarecimentos relativas aos seus
serviços, o entrevistado afirmou que controla aquelas que recebe durante a obra com
relação à real necessidade de atendimento, mas que não gera um processo de “lições
aprendidas” a partir destes questionamentos. A experiência segue com o instalador,
mas não é sistematizada.
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Sobre o planejamento das atividades junto às equipes de produção da obra, o
entrevistado afirmou que não há muito espaço para se encaixar. Na maioria dos casos,
os prazos disponibilizados para orçamento, dimensionamento de equipe e custos
indiretos não são cumpridos, se estendendo ao longo do projeto, e o cronograma de
instalações precisa se encaixar no cronograma civil.
5.2.6 Compilação dos resultados das entrevistas: empresas instaladoras
A fim de permitir uma leitura comparativa e objetiva das opiniões coletadas nas
entrevistas realizadas com representantes de empresas instaladoras, acerca de sua
percepção relativa à qualidade dos projetos e seu uso para a execução das
instalações, as respostas obtidas foram resumidas e compiladas na Tabela 6 (p.116).
Apresenta-se também a compilação dos resultados do questionário proposto ao final
de cada entrevista, organizadas no Quadro 11 (p.117), de maneira a permitir a
visualização do conjunto de respostas.
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Tabela 6 - Compilação dos resultados das entrevistas: empresas instaladoras
RESUMO DOS QUESTIONAMENTOS

EMPRESA I

EMPRESA II

EMPRESA III

EMPRESA IV

Para a elaboração da proposta técnica/comercial, é necessário um nível mínimo de
detalhamento de projeto?

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

A qualidade dos projetos recebidos influencia o preço das propostas?

SIM

SIM

SIM

NÃO

Há situações em que não é possível executar o que está indicado nos projetos
recebidos?

SIM

SIM

SIM

SIM

Mesmo recebendo o projeto executivo ou liberado para obra fornecido pelo projetista, é
necessário fazer projetos específicos para a produção?

SIM

SIM

SIM

SIM

Existe uma lacuna de conhecimento dos projetistas sobre os processos de produção?

SIM

SIM

SIM

SIM

Há “preferências” em executar o projeto de algum projetista?

SIM

SIM

SIM

NÃO

É possível/proveitoso estabelecer parcerias com escritórios de projetos?

SIM

SIM

SIM

SIM

O uso de modelos 3D pode antecipar problemas que aparecem em campo?

SIM

NÃO

NÃO

SIM

A instaladora utiliza modelos 3D para auxílio à pré-fabricação ou execução de
montagens?

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

A instaladora verifica/consulta projetos de outras disciplinas?

SIM

NÃO

SIM

SIM

A instaladora acompanha alterações dos demais projetos durante a execução da obra?

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Há perdas de material ou retrabalho devido à incompatibilidade de projetos?

SIM

SIM

SIM

SIM

A instaladora faz um controle das solicitações de esclarecimentos de seus serviços
(solicitadas, atendidas, que geram aditivos etc.)?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

A instaladora participa do planejamento de atividades junto à equipe de produção da
obra e outras subcontratadas?

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados das entrevistas.
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No roteiro proposto para as entrevistas sobre instalações prediais, apresentou-se um
questionário resumindo os principais questionamentos relativos ao motivo dos
atrasos, perdas ou retrabalho na execução de instalações prediais, a partir da
literatura sobre o assunto. Os resultados deste questionário são apresentados no
Quadro 11, de maneira que possam ser comparados.
O item b), relativo às mudanças de projeto, foi o principal apontamento entre os
entrevistados, se observado o conjunto de respostas, sendo o aspecto mais frequente
e importante para causar os problemas de execução. O item a), ausência de
detalhamento para a execução, ainda que tenha sido apontado com ênfase por todos
os profissionais entrevistados, como pode se observar nas transcrições, figurou como
o menos importante dos itens no questionário, e sequer constou como o mais
frequente deles – essa observação será retomada na análise dos resultados. Os
demais itens não apresentaram uma tendência geral quando analisados em conjunto.
Quadro 11 - Compilação dos resultados do questionário: empresas instaladoras
Classifique, em termos de IMPORTÂNCIA (I) e FREQUÊNCIA (F), os aspectos que
mais levam a atrasos, perdas ou retrabalho nas execuções, atribuindo números de 1 a 5,
sem repetir, sendo 1 para o que for menos importante ou frequente e 5 para o que for
mais importante ou frequente.
ASPECTOS INVESTIGADOS

IMPORTÂNCIA
Empresa
I
II
III
IV

FREQUÊNCIA
Empresa
I
II
III
IV

a) Ausência de detalhamento para a execução

1

1

1

5

3

1

1

4

b) Mudanças de projeto (e. g., solicitação de
alterações do cliente ou proprietário)

5

5

5

4

4

5

5

5

c) Atrasos na obtenção de esclarecimentos e/ou
aprovações para a execução

4

3

4

2

2

3

3

2

d) Atrasos na conclusão de trabalhos de terceiros

3

4

3

3

1

4

4

3

e) Indisponibilidade de espaço

2

2

2

1

5

2

2

1

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas fornecidas pelos entrevistados.

5.2.7 Análise dos resultados e conclusões: entrevistas com empresas instaladoras
Assim como posto na apresentação da seção 5 (p.63), ressalta-se que a análise do
conteúdo completo das entrevistas com cada representante das empresas
instaladoras, disponibilizado nas transcrições das entrevistas, permite que se obtenha
uma visão muito mais completa de sua percepção acerca dos projetos de instalações
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e de seu uso para a execução de obras do que aquela disposta nas compilações da
Tabela 6 (p.116) e do Quadro 11 (p.117).
A primeira observação a se destacar no conteúdo transcrito destas entrevistas está
sobre a nomenclatura “Projeto Executivo” adotada pelos projetistas de instalações na
entrega de seus projetos. Todos os entrevistados referiram-se aos Projetos
Executivos como projetos que deveriam ser suficientemente detalhados para permitir
a perfeita compreensão de todas as necessidades para a execução das instalações,
principalmente devido ao termo “executivo”. Ressalta-se que tanto a NBR 13.531
(ABNT, 1995), que dispõe sobre as atividades técnicas de projeto, como os Manuais
de Escopo do Secovi (SECOVI, 2012), ambos analisados na subseção 4.2 (p.27), bem
como as legislações nacionais acerca das licitações e contratações de obras públicas,
Lei 8.666 (BRASIL, 1994) e Lei 12.462 (BRASIL, 2011), abordam os Projetos
Executivos como projetos que contêm toda a informação necessária para a execução
da obra. Nos Manuais do Secovi, o termo “projeto para produção” só aparece
referenciado no Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Vedações (SECOVI,
2012d, p.51), como um item opcional para o caso de personalização de unidades
(tipologias residenciais diferenciadas) e, para Ar Condicionado e Ventilação, encontrase a atividade “Elaboração dos desenhos de fabricação” também como item opcional
na fase de Pós-Entrega do Projeto (SECOVI, 2012e, p.41).
Os instaladores afirmaram de maneira unânime que os projetos que recebem não
estão prontos para execução da obra, e enfatizaram que não há remuneração para o
trabalho de melhorias que precisam realizar no projeto de maneira a permitir que seja
encaminhado para o canteiro. Entretanto, é interessante observar que, ao
responderem o questionário do Quadro 11 (p.117), sobre o que causa mais perdas,
retrabalhos ou atrasos na execução das instalações, a maioria dos entrevistados
apontou a ausência de detalhamentos como o menos importante dos problemas,
também não apresentado como o mais frequente. Isto parece sugerir, na percepção
da autora, tanto no que se refere a esta pesquisa quanto na vivência profissional, que
esta questão já é absorvida pelo instalador como inerente ao processo, corroborando
a visão da autora de que o cotidiano em obra valoriza a atuação de uma espécie de
“mestre construtor medieval”, que se vangloria por solucionar na obra questões que
poderiam ter sido antecipadas em projeto.
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Reforçando essa percepção, chama-se a atenção para o fato de que apenas um dos
entrevistados abordou a preocupação com a subvalorização do projeto, e do tempo
destinado ao projeto. Já a preocupação referente à inexperiência de equipes de
gerenciamento de obras e produção foi citada por todos os entrevistados.
Nestas entrevistas, não foi percebida nenhuma ação das empresas referente à
implementação da tecnologia BIM. Dois dos entrevistados sequer acreditam que haja
benefícios na adoção da modelagem da informação para o projeto e execução das
instalações prediais. Apenas o representante da empresa II afirmou desenvolver
projetos usando a tecnologia, mas estes projetos não são usados para a instalação e
pôde-se perceber, pelo contexto da transcrição, que isto só acontece por exigência do
cliente: este entrevistado foi justamente um dos que disseram não ver benefícios no
uso do BIM.
No que se refere à nomenclatura adotada, no mercado, para termos que a linguagem
acadêmica trata com outro sentido, cabe ressaltar que foi citado por todos os
entrevistados o termo “reengenharia” como as melhorias efetuadas sobre os projetos
executivos dos projetistas para a execução das instalações em obra. Como explicado
na primeira menção ao termo nas transcrições (nota 23, p.97), ressalta-se que, de
acordo com Melhado (1994, p.13), o termo foi cunhado na década de 1990 para
designar uma teoria de gerenciamento cujo enfoque envolve mudanças radicais nas
estruturas empresariais, que foge ao interesse desta pesquisa e é completamente
diferente do sentido com o qual foi citado pelos entrevistados. Neste caso, entretanto,
não se nota qualquer impacto no entendimento ou atuação das instaladoras com
relação à investigação proposta, e optou-se por manter este termo nas transcrições
apenas para a caracterização da linguagem de mercado.
Outro aspecto citado por todos os entrevistados foi o fato de que a fase de propostas
apresenta apenas ônus para as instaladoras, e a capacidade de gerar melhorias em
termos de custos e produtividade só é explorada a partir da contratação da instaladora
para a obra. Este aspecto, reforçado pelos demais resultados aferidos nas respostas
aos questionamentos colocados, apresenta um diagnóstico da situação atual no
mercado: os projetistas não exploram, por falta de conhecimento ou experiência de
obra, pela subvalorização do projeto no mercado e pelo pouco tempo destinado ao
projeto, as melhores soluções possíveis. As instaladoras, por sua vez, apenas aplicam
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o seu know-how quando contratadas e, muitas vezes, a contratação se dá em fases
avançadas do desenvolvimento de projetos.
Apenas um dos entrevistados citou que o controle sobre as solicitações de
esclarecimentos e modificações pode alterar a relação do contratado com o
contratante, afirmando que, uma vez que se registram estas solicitações, a
ponderação acerca da responsabilidade sobre as alterações se torna mais
impactante. Sob este viés, pode-se observar que existe a necessidade de as
instaladoras se profissionalizarem mais neste aspecto, criando procedimentos de
registro para inibir desvios de conduta ou relação de “ganha-ganha” por parte das
contratantes: construtora ou cliente final.
Os resultados apresentados sugerem que há oportunidades para uma mudança na
atuação do mercado de projetos de instalações, dentre as quais se destacam:
•

a possibilidade de as instaladoras atuarem com remuneração para a
elaboração de propostas, o que poderia se viabilizar com o ressarcimento ou
desconto no caso da contratação;

•

a contratação das instaladoras para a elaboração dos projetos para produção,
a serem submetidos à aprovação da empresa projetista.

Isto implica, entretanto, que a empresa construtora vislumbre o benefício da redução
de prazo e de custo de obra por meio do aumento do prazo e da remuneração do
projeto. E implica também a necessidade de se discutir a relação de responsabilidade
técnica de projeto e execução para as instalações prediais, considerando inclusive a
amplitude dada pela Norma de Desempenho das Edificações, NBR 15575 (ABNT,
2013), à responsabilidade do projetista na determinação da Vida Útil Projetada. De
acordo com essa norma, “cabe ao projetista o papel de especificar materiais, produtos
e processos que atendam o desempenho mínimo estabelecido” e é o projetista quem
deve “solicitar informações ao fabricante para balizar as decisões de especificação”
(ABNT, 2013).
As empresas instaladoras têm muito a contribuir nas atividades de projeto, e às
empresas construtoras cabe o papel de fomentar novos formatos de contrato para
permitir esta contribuição.

121

6

DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE
PROJETOS E APLICAÇÃO EM PROJETO PILOTO

Nesta seção, são apresentadas as etapas da proposta para desenvolvimento e
aplicação de procedimentos para a atividade de compatibilização de projetos em uma
empresa construtora, com a utilização da tecnologia BIM em um projeto piloto.
Conforme disposto na seção 3 deste trabalho, a apresentação dos resultados segue
as seguintes etapas:
•

caracterização do empreendimento e contexto da atuação;

•

registro das atividades realizadas;

•

registro do processo, incluindo tentativas e erros;

•

análise dos resultados.

O desenvolvimento do processo foi embasado na experiência prévia da autora, nos
levantamentos e estudos de literatura realizados para esta pesquisa e na capacitação
da autora para a realização completa das atividades, e seu registro embasará as
conclusões e recomendações apresentadas na seção 8 desta dissertação.
6.1 Caracterização do empreendimento e contexto da atuação
O

empreendimento

objeto

do

registro

acerca

dos

procedimentos

para

compatibilização de projetos em BIM nesta pesquisa foi determinado devido à
designação, na empresa alvo, para que fosse desenvolvido e conduzido por esta
autora, na sua atividade profissional. A autora foi contratada na empresa construtora
alvo para dar seguimento ao processo de compatibilização deste edifício, atividade
que havia sido iniciada aproximadamente dois meses antes do início da participação
da autora.
Há uma série de especificidades neste projeto que precisam ser destacadas e
sublinhadas para que se possa ter uma compreensão abrangente de todos os
condicionantes para o desenvolvimento dos procedimentos, com impactos em seus
resultados.
Cabe ressaltar ainda que, por questões contratuais e de confidencialidade da empresa
alvo para com o cliente, não é possível fornecer informações que permitam a
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identificação do empreendimento. Entretanto, todas as informações necessárias para
a compreensão do procedimento e de seus resultados são fornecidas e registradas
nesta pesquisa.
6.1.1 Caracterização do empreendimento
As principais características do empreendimento são as seguintes:
•

uso: comercial e corporativo

•

área total construída: 125 mil m²

•

distribuição: subsolos, embasamento e torre, totalizando 25 pavimentos.

Para este empreendimento, foram contratadas, a cargo do cliente, diversas
especialidades de projetos. As principais disciplinas são listadas a seguir, da forma
como eram subdividas nos pacotes de projetos:
•

arquitetura;

•

estrutura de concreto;

•

estrutura metálica;

•

fundações e contenções;

•

drenagem;

•

sistemas de climatização (ar condicionado, ventilação, exaustão, extração de
fumaça e pressurização);

•

instalações hidráulicas, de gás e óleo diesel;

•

instalações elétricas (alimentadores, iluminação e tomadas, SPDA) e de
telecomunicações;

•

sistemas de automação;

•

sistemas de segurança;

•

instalações de combate a incêndio (sprinklers, hidrantes e detecção);

•

arquitetura de interiores;

•

vedações de alvenaria e dry-wall;

•

paisagismo;

•

luminotécnica;

•

fachada e esquadrias de alumínio e vidro;

•

acústica;

•

impermeabilização;
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•

elevadores e escadas rolantes;

•

acessibilidade;

•

irrigação;

•

projeto de garagem;

•

comunicação visual.

A construtora não teve acesso aos contratos e escopos de projetos, mas foi informada
de que todos os projetos foram contratados contemplando o desenvolvimento e as
entregas em desenhos bidimensionais.
6.1.2 Contexto de atuação
O contexto da atuação da compatibilização de projetos neste estudo envolve uma
série de condicionantes, que são apresentadas aqui e retomadas na análise dos
resultados deste projeto piloto, uma vez que tiveram impacto significativo no
andamento das atividades propostas e seus resultados.
A construtora alvo não participou de toda a construção do edifício. No início de suas
atividades, tanto os projetos quanto a própria obra também já haviam sido iniciados e,
para atender aos prazos impostos pelo cliente, o empreendimento havia sido
planejado para se desenvolver conforme o conceito de fast track. De acordo com a
arquiteta e pesquisadora Barbara Knecht (2002), que integra sociedades de estudos
em conceituados centros de conhecimento norte-americanos, como a Kinne
Fellowship da Universidade de Columbia e a Loeb Fellowship da Escola de Design de
Harvard, o conceito de fast track, em resumo, pode ser descrito como o planejamento
de atividades em que o cronograma de projetos é comprimido pela sobreposição das
fases de projeto e de construção. Knecht afirma que há situações em que o projeto
está apenas uma semana à frente do planejamento da obra, o que resulta em uma
miríade de decisões a serem tomadas em canteiro (KNECTH, 2002), e esta situação
foi vivenciada durante a aplicação dos procedimentos de compatibilização no caso
deste projeto piloto.
A empresa construtora, como já explanado, não teve responsabilidade pela
contratação dos projetos das diversas especialidades, que ficou a cargo do cliente.
Entretanto, foi imputada à construtora a responsabilidade pela coordenação dos
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projetos, ainda que toda a comunicação com os projetistas contratados fosse
intermediada pelo cliente.
Após a análise dos pacotes de projetos já disponíveis, e com o intuito de minimizar as
discrepâncias entre os projetos e solucionar as interferências antes da construção, a
construtora propôs ao cliente a contratação de serviços complementares de
modelagem e compatibilização dos projetos em BIM.
Porém, considerando o cronograma reduzido de projetos e o andamento da obra,
houve o alinhamento estratégico entre a construtora e o cliente de se dividir o pacote
de disciplinas no processo de compatibilização de projetos, no qual parte deles seria
analisada nas suas bases originais em 2D, e parte seria modelada e compatibilizada
em BIM. Ainda assim, a construtora ficaria responsável por todo o processo de
compatibilização.
O alinhamento para a contratação da atividade se dispôs da seguinte forma:
•

compatibilização geométrica entre as principais disciplinas de projetos por
meio de modelos tridimensionais BIM, sendo selecionadas as disciplinas de
arquitetura, estrutura de concreto e metálica, fundações, sistemas prediais e
de climatização;

•

desenvolvimento dos modelos das disciplinas selecionadas acima a partir das
informações de projetos em 2D geradas em cada fase;

•

divisão da atividade de modelagem, devido à restrição de prazo, entre
empresa subcontratada pela construtora e equipe interna da construtora;

•

compatibilização das disciplinas complementares por empresa subcontratada
pela construtora utilizando a metodologia de sobreposição e análise dos
arquivos 2D para a identificação de pontos críticos.

Considerando esta divisão de atividades, os principais intervenientes no fornecimento
de serviços de compatibilização podem ser identificados como a construtora, a
empresa de modelagem terceirizada, e a empresa de compatibilização 2D
terceirizada.
As responsabilidades para cada um destes intervenientes foram definidas, e são
apresentadas em seguida.
a) Construtora:
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•

coordenação das atividades de compatibilização dos projetos, tanto as
realizadas por meio da tecnologia BIM como do processo em 2D;

•

definição do escopo e nível de detalhamento dos modelos para o
desenvolvimento da compatibilização BIM, e verificação dos modelos de
acordo com os projetos base;

•

verificação do cumprimento do escopo contratado junto às empresas de
modelagem e compatibilização 2D, em relação a prazos, custos e qualidade;

•

desenvolvimento dos modelos de estrutura de concreto e metálica;

•

análise

dos

relatórios

com

desenhos

indicativos

e

registros

das

incompatibilidades encontradas entre as disciplinas no processo de
compatibilização BIM – produzidos pela empresa de modelagem terceirizada
– para envio aos projetistas;
•

após liberação e envio dos relatórios, convocação das reuniões gerais de
compatibilização com os envolvidos para análise e discussão das
interferências reportadas;

•

condução, em conjunto com a equipe de coordenação de projetos – um
coordenador da construtora e um coordenador do cliente – das reuniões
referentes à compatibilização, para esclarecimentos e discussão das soluções
possíveis para os conflitos;

•

atualização dos modelos de estrutura conforme revisão dos projetos e
realização de nova checagem de interferências para confirmação da solução
dos conflitos.

b) Empresa de Modelagem terceirizada:
•

desenvolvimento do modelo de Arquitetura;

•

desenvolvimento do modelo de Climatização;

•

desenvolvimento dos modelos de instalações:
→ Hidráulica

→ Sprinklers

→ Gás e óleo diesel

→ Hidrantes

→ Elétrica

→ Detecção

→ Telecomunicações

→ Automação

→ Combate a incêndio

→ Segurança
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•

checagem e análise das colisões e discrepâncias entre projetos, inclusive com
o modelo de estrutura enviado pela equipe de modelagem da construtora;

•

emissão de relatórios de compatibilização e envio para a construtora.

•

atualização dos modelos conforme revisão dos projetos e realização de nova
checagem de interferências para confirmação da solução dos conflitos.

c) Empresa de Compatibilização 2D terceirizada:
•

•

compatibilização dos projetos de:
→ Arquitetura de interiores

→ Impermeabilização

→ Vedações

→ Elevadores e escadas rolantes

→ Paisagismo

→ Acessibilidade

→ Luminotécnica

→ Irrigação

→ Fachada e esquadrias

→ Projeto de Garagem

→ Acústica

→ Comunicação visual

emissão

de

relatórios

com

registro

e

desenhos

indicativos

das

incompatibilidades encontradas entre as disciplinas no processo de
compatibilização 2D para envio aos projetistas;
•

após o envio dos relatórios, participação nas reuniões gerais de
compatibilização com os envolvidos para análise das interferências e
discussão das soluções possíveis;

•

após a revisão dos projetos por parte de cada responsável técnico, conferir se
os apontamentos do relatório de compatibilização 2D foram atendidos.

Nesta pesquisa, a ênfase para o registro do processo será dada sobre as atividades
da compatibilização dos modelos, tanto realizadas pela construtora quanto pela
empresa de modelagem terceirizada.
Na análise dos resultados, a distribuição de atividades explanada nesta subseção será
retomada, considerando que a sua complexidade foi um fator de impacto significativo
para o andamento do processo como um todo, comprometendo a qualidade dos
resultados.
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6.2 Atividades realizadas
As atividades da autora neste processo de compatibilização de projetos foram
iniciadas quando o contexto acima já estava definido.
As diretrizes a seguir para o desenvolvimento do trabalho eram:
•

capacitar-se em ferramentas de análise, verificação e compatibilização de
modelos;

•

controlar os arquivos de projetos liberados para as atividades de modelagem;

•

verificar o atendimento dos modelos, tanto da equipe interna quanto da equipe
terceirizada, em relação aos projetos;

•

atender às solicitações de esclarecimentos das equipes de modelagem;

•

produzir os relatórios de compatibilização dos modelos, a partir da análise dos
modelos internos e terceirizados e dos relatórios de colisões enviados pela
equipe de modelagem terceirizada e emiti-los para as equipes de projetos e
coordenação de projetos;

•

convocar e coordenar as reuniões de compatibilização de projetos;

•

verificar, nas revisões de projetos e modelos, o atendimento aos
questionamentos apontados no processo de compatibilização.

Nesta pesquisa, são indicados os softwares designados para a realização de cada
atividade, e alguns de seus recursos são elucidados e ilustrados a fim de permitir a
compreensão de como se deu o procedimento de compatibilização de projetos como
um todo. Não há, entretanto, qualquer intuito nesta pesquisa de apresentar tutoriais
para capacitação na utilização destes programas, nem qualquer apologia às
ferramentas selecionadas para a realização das atividades. Existem diversos
softwares disponíveis no mercado para a tecnologia BIM, e inúmeras formas de se
trabalhar com cada um deles. Os lançamentos de inovações na área são constantes,
bem como deve ser constante a capacidade de atualização dos usuários e
pesquisadores desta tecnologia.
Isto posto, apresentam-se a seguir os programas definidos para a realização das
atividades:
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•

programa para leitura e análise de projetos 2D: Autodesk27 AutoCAD (líder de
mercado e comum para todos os projetistas envolvidos);

•

programa para elaboração dos modelos: Autodesk Revit (determinado pela
construtora);

•

programa para análise de colisões entre os modelos: Autodesk Navisworks
Manage (determinado pela construtora);

•

repositório de arquivos e controle de revisões: SADP28 (determinado pelo
cliente);

•

programa para elaboração e comunicação dos relatórios e controle geral de
arquivos: Microsoft29 Excel (determinado pela equipe de compatibilização).

6.2.1 Capacitação na ferramenta de análise de modelos
A primeira atividade realizada para dar seguimento aos procedimentos de
compatibilização em BIM foi a capacitação da autora no programa Navisworks, uma
vez que, para todas as demais ferramentas, a autora contava com a experiência
profissional acumulada.
A construtora ofereceu toda informação disponível, inclusive tutoriais desenvolvidos
na

própria

empresa,

para

conhecimento

do

programa,

disponibilizando

acompanhamento sob demanda por um técnico capacitado no software para
apresentação das principais características da ferramenta.
A interface do software não apresentou dificuldade, e esta etapa não foi condicionante
para o andamento do processo, considerando que a emissão dos primeiros resultados
de compatibilização de projetos por meio do software já usufruiu das principais
potencialidades do programa.

27

A Autodesk é uma empresa que fornece softwares de projetos, engenharia e entretenimento em 3D, líder
neste mercado. Desde a introdução do software AutoCAD em 1982, a empresa desenvolve o maior portfólio de
soluções para programas 3D, nos quais se incluem softwares baseados na tecnologia BIM, dentre ele o Revit e o
Navisworks, citados nesta pesquisa (AUTODESK INC., 2015).
28
O SADP é um sistema de armazenamento de dados baseado em protocolos de transferência de arquivos por
Internet. O sistema, além de funcionar como um depositório de arquivos, é estruturado em ferramentas
colaborativas para que todos os envolvidos no processo sejam adequadamente notificados das operações
realizadas no site (SISTRUT..., 200-?).
29
A Microsoft é uma empresa que desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende softwares, produtos eletrônicos,
computadores e serviços para os mais diversos fins e usuários. O Excel é um dos aplicativos da linha de produtos
“Office”, voltado para a organização e análise de dados diversos (MICROSOFT, 2015).
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6.2.2 Organização da informação para análise
A partir destas instruções iniciais, a autora elaborou o primeiro procedimento aplicado
à verificação de modelos, a fim de organizar a maneira como a informação deveria ser
disposta e analisada.
Esta organização leva em consideração que os modelos – independentemente de
haverem sido produzidos para o desenvolvimento de projeto ou a partir de
informações de projetos bidimensionais – geralmente têm diferentes formas de
organização, dependendo de quem foi o responsável por sua elaboração – e a
construtora deve estar preparada para organizar todo o tipo de informação de modelo
que vier a receber. Neste ponto, cabe ressaltar que assim como há grande dificuldade
em se encontrar um formato padronizado de informações em arquivos digitais de
projeto oriundos, por exemplo, de programas como o AutoCAD, também é bastante
difícil considerar a existência de um padrão na distribuição das informações de
modelos.
Cambiaghi et al. (2002), ao concentrarem esforços para a padronização da informação
de projetos em CAD com a publicação de um manual com Diretrizes Gerais para
Intercambialidade de Projetos em CAD, afirmam que não houve uma adequação dos
escritórios de projetos às potencialidades da informática para projetos, em que muitos
utilizam o computador e os programas de CAD apenas como instrumento de
representação. Afirmam também que cada escritório acabou desenvolvendo seus
próprios critérios de organização, tornando o intercâmbio de informações
desintegrado. Apesar destes esforços e do tempo decorrido desde a publicação do
manual, a experiência da autora permite alegar que esta situação ainda é vigente nos
processos de desenvolvimento de projetos, e se perpetua com o avanço da
tecnologia. Esta opinião é também corroborada na série de entrevistas dispostas na
subseção 5.1, para as quais foi incluída no roteiro uma pergunta específica sobre este
assunto (ver Apêndice A, p.171).
Em termos gerais, a organização proposta visa à agilidade na identificação das
diversas disciplinas no modelo geral de análise de colisões, analisado no software
Navisworks Manage. Cabe reforçar que o Navisworks Manage não é um software
destinado a criar ou modelar elementos, mas é uma ferramenta de análise de
modelos. Isso permite que o programa tenha um desempenho consideravelmente
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melhor para a visualização dos modelos, possibilitando que, em um único arquivo de
leitura, seja possível trabalhar com os modelos de todas as disciplinas juntos a fim de
verificar a compatibilidade dos projetos sem sobrecarregar os computadores.
Para o empreendimento analisado, cada disciplina de projeto foi modelada agrupando
os diversos sistemas que as compõem. Os modelos foram elaborados a partir do
entendimento das equipes de modelagem sobre a informação nos projetos em 2D,
que foi reagrupada e distribuída nos seguintes arquivos de modelo: Arquitetura,
Estrutura de Concreto, Climatização, Hidráulica, Elétrica, Incêndio e Estrutura
Metálica.
A redistribuição das informações da documentação de projeto nos modelos se deu de
forma a facilitar a modelagem dos sistemas, principalmente dos sistemas de
instalações prediais. Mas, para a análise da compatibilidade entre os projetos e
comunicação dos problemas encontrados, a autora considerou fundamental que o
acesso à informação fosse organizado de maneira a permitir a identificação rápida de
cada sistema ao reportar uma colisão. Assim, foi proposta uma subdivisão dos
sistemas considerando a distribuição original das informações na documentação dos
projetos (folhas para plotagem), e considerando as instalações – em diferentes
disciplinas, ou da mesma disciplina – que mais apresentam conflitos entre si30.
Para facilitar a identificação visual, foi proposto um padrão de cores para cada
sistema. A escolha das cores não seguiu nenhuma regra pré-determinada: foi
orientada pela NBR 6493 (ABNT, 1994), mas adaptada arbitrariamente em função de
melhores condições de visualização em tela.
Assim, a informação deveria considerar a distribuição conforme Quadro 12.
Quadro 12 - Padrão de cores determinado para visualização das disciplinas e seus
subsistemas em modelo
(continua)
MODELO

SISTEMAS OU SUBDIVISÕES NO
MODELO

COR (código RGB)

PISO
ARQUITETURA

FORRO

166 - 166 - 166

PAREDES, PORTAS ETC.
ESTRUTURA DE
CONCRETO

30

PILARES
VIGAS

240 - 175 - 110

Vale ressaltar que, devido às especificidades de cada empreendimento, pode haver a necessidade
de adaptações nesta divisão.
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MODELO

SISTEMAS OU SUBDIVISÕES NO
MODELO

COR (código RGB)

LAJES

245 - 205 - 165

INSUFLAMENTO

128 - 0 - 128

RETORNO

255 - 155 - 255

AR EXTERNO E EXAUSTÃO

205 - 0 - 205

ÁGUA GELADA

0 - 255 - 205

PRESSURIZAÇÃO

255 - 50 - 150

EXTRAÇÃO DE FUMAÇA

205 - 0 - 100

ESGOTO

128 - 128 - 128

ÁGUAS PLUVIAIS

192 - 192 - 192

ÁGUA FRIA

0 - 255 - 0

GÁS

255 - 255 - 0

ÓLEO

166 - 166 - 166

ALIMENTADORES

255 - 155 - 0

ILUMINAÇÃO

0 - 255 - 255

TELECOM

0 - 125 - 0

SEGURANÇA

0 - 105 - 205

AUTOMAÇÃO

255 -125 -125

HIDRANTES

255 - 0 - 0

SPRINKLERS

205 - 0 - 0

DETECÇÃO

255 - 50 - 0

Sem subdivisões devido ao escopo reduzido
desta disciplina no empreendimento

155 - 50 - 0

CLIMATIZAÇÃO

HIDRÁULICA

ELÉTRICA

INCÊNDIO

ESTRUTURA
METÁLICA

Fonte: Elaborado pela autora

O padrão apresentado no Quadro 12 foi proposto arbitrariamente, pela ausência de
uma referência a se utilizar, mas um padrão de cores está atualmente em elaboração
pelo Grupo de Trabalho BIM (GT BIM) da Associação Brasileira dos Escritórios de
Arquitetura (AsBEA), no qual constará também uma definição de cores disponibilizada
pela Associação Brasileira de Sistemas Prediais (ABRASIP) para visualização dos
sistemas prediais em modelo 3D (informação verbal)31.
Os diversos softwares disponíveis no mercado de projetos para a tecnologia BIM
permitem que esta organização seja feita das mais variadas formas. Discorrer sobre
como proceder para obter esta organização é, portanto, descartável no registro do
processo. O objetivo desta organização e identidade visual das disciplinas era permitir

31

Informação fornecida por Joyce Delatorre, membro do GT BIM da AsBEA, em abril de 2015.
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a sua fácil seleção e identificação no modelo, de maneira que, ao se trabalhar com o
modelo, fosse fácil distinguir e manejar os elementos de cada disciplina.
No software escolhido para o trabalho, as disciplinas foram portanto disponibilizadas
conforme exemplo da Figura 7 (p.132), em que, à esquerda, demonstra-se a
distribuição das disciplinas no modelo, que permite selecioná-las determinando
formas para sua visualização – designar as cores conforme padrão estabelecido, criar
transparência, esconder ou mostrar elementos etc., de maneira a possibilitar recursos
didáticos de comunicação – e à direita, pode-se verificar uma cena do modelo em que
os elementos respeitam a visualização pretendida.
Figura 7 - Exemplo de visualização de modelo conforme padrão de organização

Fonte: Elaborado pela autora

Vale considerar que, ainda que a forma de organização possa variar entre os
softwares determinados para o trabalho de compatibilização de projetos em BIM, caso
esta definição não esteja acordada entre todos os intervenientes, o responsável pela
compatibilização deve considerar a disponibilização de tempo para a atividade. O
procedimento ideal é que todos trabalhem em prol desta organização, e que se tenha
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em consideração que o tempo despendido para a organização da informação resulta
no melhor andamento das atividades.
A Figura 8 ilustra de maneira criativa esta alegação, demonstrando que o esforço
despendido inicialmente – o tempo dedicado em arredondar as quinas dos elementos
trabalhados – possibilita que o trabalho siga de maneira mais fácil.
Figura 8 - Charge ilustrando a ênfase na organização

Fonte: Dont... (2013)

Assim, ainda que se reconheça a dificuldade em trabalhar com padrões de
organização entre tantos intervenientes no processo de projeto, recomenda-se a
manutenção e aumento dos esforços dedicados para este objetivo.
Conforme descrito na subseção 6.1.2 (p.123), o tempo disponibilizado para a
compatibilização de projetos foi o principal condicionante da atividade neste projeto
piloto. Propôs-se como estratégia para o trabalho sob estas circunstâncias a
compatibilização dos projetos por setores – subsolos, embasamento e torre – e em
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cada setor, por pavimentos, liberando pacotes parciais de análise para a discussão
entre os intervenientes.
Para tanto, estabeleceu-se a abordagem que deveria ser dada à modelagem dos
projetos e análise da compatibilização, considerando a disposição dos sistemas tanto
nas folhas de projeto quanto no modelo.
Como apontado na Figura 9, é importante ressaltar que, devido ao caráter piso/teto
de distribuição de alguns sistemas, como instalações hidráulicas, às vezes a
representação na documentação de projetos traz elementos que influenciarão o
pavimento abaixo ou acima dele. Com a estratégia de segmentação do modelo para
análise, é importante definir a abrangência deste modelo e o que deverá ser
representado, verificado e comunicado em cada pavimento.
Figura 9 - Exemplo da área de influência piso/teto para compatibilização por
pavimento: projetos 2D versus Modelo 3D

Fonte: Elaborado pela autora

Esta estratégia de divisão do processo de compatibilização por pavimentos, em
função do prazo reduzido para o processo, pode trazer o risco de se repetirem muitos
itens nos apontamentos de relatório – inúmeros relatórios para inúmeros pavimentos.
Nestas situações, ideal é que o responsável pela compatibilização tenha a percepção
de que alguns itens são característicos daquela situação, e é necessário verificar, ao
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menos por amostragem, se o problema também está acontecendo em outros
pavimentos. Caso esteja, é necessário decidir como reportar este problema: indicar o
item no relatório de apenas um dos pavimentos, apontando para a necessidade de
verificá-lo em todas as vezes que pode acontecer no projeto, ou apresentar um detalhe
típico para aquela situação em cada um dos relatórios. Corre-se o risco, ao generalizar
um problema, de que o projetista atenda ao item somente no ponto em que foi
registrado, mas em contrapartida, ao se repetir muitas vezes este mesmo item, correse o risco de que ele seja de uma vez por todas ignorado, por somar-se aos diversos
outros itens repetidos em relatórios e extenuar o processo.
Tendo esta estratégia definida, os pacotes de projetos eram liberados para as equipes
de modelagem, tanto interna da construtora quanto terceirizada. Estes projetos eram
controlados por listas mestras, nas quais eram distribuídas, por pavimento, as folhas
que deveriam ser consideradas na modelagem, conforme exemplo do Quadro 13.
Quadro 13 - Exemplo de lista mestra para modelagem/compatibilização por pavimento

Fonte: Elaborado pela autora
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Conforme relatado ao longo de toda a subseção 4.3 (p.36), assim como os projetos
2D não trazem informações suficientes para a execução da obra, as mesmas
informações faltam para execução dos modelos. Como tentativa de minimizar esta
dificuldade, a construtora procurou, com a participação de responsáveis pelas equipes
de instalações da obra, determinar uma diretriz de hierarquias de instalações em
termos de disposição no espaço, de maneira a orientar a equipe de modelagem para
a distribuição das instalações no modelo, quando o projeto 2D não indicava
precisamente a sua posição. Houve certa resistência por parte dos engenheiros de
instalações em validar um padrão, considerando que especificidades em obra podem
sugerir arranjos diferentes de acordo com as circunstâncias, e que a execução de
muitos desvios e conexões podem interferir no desempenho dos sistemas e da
instalação. Mas chegou-se à seguinte diretriz genérica:
Recomendação de hierarquia para distribuição vertical das instalações (de cima
para baixo)
a) Instalações hidráulicas, de ar
condicionado e de incêndio

b) Instalações elétricas
1º. Alimentadores / busway: evitar desvios

1º. Esgoto (inclinação): não pode
haver desvios verticais
2º. Ar condicionado: evitar desvios
3º. Água fria
4º. Sprinklers e hidrantes
5º. Detecção incêndio

2º. Iluminação e tomadas
3º. Segurança
4º. Telecom
Observação: Instalações de AUTOMAÇÃO
devem seguir separadas das instalações de
elétrica para evitar influência de campo
eletromagnético.

Esta diretriz foi representada em desenho e constou como recomendação para a
equipe de modelagem, conforme Figura 10.
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Figura 10 – Recomendação de hierarquia para distribuição vertical das instalações em
modelo (de cima para baixo)

Fonte: Elaborado pela autora

Esta hierarquia é incompleta e apenas orientativa, e não foi capaz de suprir a ausência
de informações em projeto. Assim como os engenheiros de instalações demonstraram
resistência em defini-la, como citado, a equipe de modelagem também apresentou
resistência em segui-la, argumentando que as decisões em modelo não
necessariamente seriam as decisões em execução no canteiro, e este modelo estava
sendo produzido para a realização da compatibilização dos projetos, e não para
orientar a execução da obra. Ainda assim, pode-se afirmar que a definição desta
diretriz viabilizou o desenvolvimento do modelo de uma maneira mais alinhada com o
que seria a diretriz de execução em obra.
6.2.3 Análise da informação
A verificação das disciplinas em modelo, conforme abordado na subseção 6.1.2, ao
se apresentarem as responsabilidades de cada interveniente, era de responsabilidade
da equipe de modelos terceirizada.
As disciplinas deveriam ser verificadas considerando a seguinte matriz e sequência
conforme indicação de números:
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Quadro 14 - Matriz de verificação de disciplinas
DISCIPLINAS

ARQ+EST

ACV

HEG

INC

ELE

ARQ+EST

ARQ+EST

ACV

1

ACV

HEG

2

6

HEG

INC

3

7

10

INC

ELE

4

8

11

13

ELE

HAF

5

9

12

14

15

HAF

HAF

ARQ+EST = Arquitetura e Estrutura
ACV = Ar Condicionado
HEG = Instalações hidráulicas de esgoto, drenagem, águas pluviais e reuso
INC = Instalações de sprinklers, hidrantes e detecção de incêndio
ELE = Instalações elétricas, de segurança e telecomunicações
HAF = Instalações hidráulicas de água fria, gás e óleo.
Fonte: Elaborado pela autora

Cada disciplina deveria ser verificada durante o próprio processo de modelagem, de
maneira que as inconsistências da representação bidimensional pudessem ser
apontadas (ver Quadro 7 - Características da representação em 2D que podem gerar
problemas no processo de projeto. p.39).
Para verificação entre diferentes disciplinas, priorizou-se a compatibilização dos
projetos de arquitetura e estrutura, e, em seguida, as disciplinas deveriam ser
verificadas sempre com arquitetura e estrutura, e em seguida, com as demais
disciplinas conforme disposição no Quadro 14 (p.138), em que a ordem estabelecida
levou em consideração os maiores impactos em espaço físico, custo e prazo de
execução de instalações em obra.
As disciplinas eram verificadas no software de verificação de interferências e os
conflitos encontrados eram analisados e filtrados pela equipe terceirizada de
modelagem, que produzia e enviava relatórios extraídos automaticamente a partir do
software.
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Figura 11 - Relatório de Compatibilização Automático

Fonte: Construtora alvo

Estes relatórios, entretanto, eram de difícil compreensão por toda a equipe de
projetistas, como será abordado na próxima subseção, e não houve nenhum
aproveitamento desta informação.
Além disto, as equipes de modelagem reportavam inconsistências que eram
caracterizadas por uma demonstração de falta de experiência em instalações. Como
no exemplo da Figura 12, dutos e grelhas de pressurização de escadas, cuja
disposição deve obrigatoriamente respeitar os níveis de patamares das escadas e
desvio de vigas, foram modeladas alinhadas ao nível geral do pavimento, e reportadas
como incompatibilidade de projeto, quando na realidade se tratava de erros de
modelo.
Figura 12 - Exemplo de erro de modelo

Fonte: Elaborado pela autora
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Outro problema foi o nível de detalhamento dos modelos, cuja representação abrangia
todos os eletrodutos e tubulações. Esta foi uma solicitação da equipe de instalação da
construtora no início do processo, mas fonte da principal reclamação de todos os
intervenientes no decorrer do processo de compatibilização, uma vez que geraram um
número vultoso de conflitos que congestionaram o processo como um todo e foram
reportados pelas equipes de instalações como questões insignificantes.
Alguns destes problemas, como alinhamento da representação de prumadas entre
pavimentos de uma mesma disciplina, ou seu alinhamento na marcação de furos, era
vista como insignificante durante as reuniões de compatibilização. A reação de
equipes tanto de projeto quanto de produção (engenheiros de instalação da obra) era
de impaciência em ver este tipo de apontamento tomar tempo da reunião.
Em um dos relatórios de compatibilização, em que eram registrados os comentários
de cada interveniente para compor o histórico das discussões sobre cada item,
chegou a constar, registrado pelo projetista, o seguinte comentário: "mera
representação de projeto, o instalador saberá definir e ajustar em obra".
6.2.4 Comunicação da informação
Como apresentado na subseção anterior, a análise das interferências e produção dos
relatórios por parte da equipe de modelagem terceirizada não foi suficiente para uma
comunicação eficiente dos problemas encontrados entre os modelos.
Desta forma, os relatórios e modelos recebidos eram analisados novamente, de
maneira que problemas como o exemplo reportado na Figura 12 (p.139) fossem
filtrados e eliminados, e buscando melhorar a comunicação com os projetistas, para
que a compreensão do item reportado pudesse ser assimilada mais facilmente, e
somente os itens cuja solução apresentasse maior dificuldade fossem levados para
discussão.
Desta forma, novos relatórios foram propostos (Figura 13, p.142), nos quais a
informação era disposta de acordo com a seguinte distribuição:
•

número do item;

•

disciplina/responsável;

•

imagem no modelo 3D;
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•

imagem no desenho do projeto 2D;

•

eixos de localização;

•

descrição do problema;

•

relevância do problema – baixa / média / alta;

•

status do problema – pendente (PD) / solucionado (OK) / informativo (para
registro e solução “in loco” - IF)32;

•

histórico de comentários – responsável / data / descrição.

Estes relatórios eram distribuídos em planilha eletrônica, permitindo a filtragem das
colunas para que cada interveniente pudesse trabalhar a informação conforme
responsabilidade e priorizando a relevância dos problemas apontados.
A aceitação dos projetistas para este formato não atendeu suficientemente às
expectativas – alguns não tinham familiaridade para trabalhar com os filtros, e nem
todos respondiam aos relatórios antes das reuniões, o que fazia com que as reuniões
se estendessem por longos períodos, para que todos os itens, ou ao menos todos os
de maior relevância, fossem repassados. Mas os resultados foram bastante mais
significativos com o tratamento da informação e envio prévio aos projetistas do que
quando se trabalhavam com os relatórios automáticos.

32

Esta foi uma solicitação das equipes de produção, que determinou que alguns itens deveriam ser
discutidos com instaladoras ou empreiteiros encarregados para análise das possibilidades de solução
posteriormente às reuniões de compatibilização ou revisões dos projetos.
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Figura 13 - Relatório de Compatibilização Formatado

Fonte: Elaborado pela autora
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6.3 Análise dos resultados
Após o encerramento do processo de compatibilização, os resultados de todos os
relatórios de compatibilização gerados por meio do processo realizado em BIM foram
compilados em um arquivo único, e analisados tendo em vista a efetividade do
processo de compatibilização nas revisões de projeto e nas soluções aplicadas em
obra.
Em um total de 685 itens, pode-se observar, por meio dos gráficos, os resultados
apresentados após a finalização do processo.
Gráfico 4 - Status de atendimento em revisão de projeto em 685 itens

Fonte: Elaborado pela autora
Gráfico 5 - Relevância dos itens apontados em 685 itens

Fonte: Elaborado pela autora
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No total de 685 itens verificados no processo de compatibilização deste projeto piloto,
se considerados aqueles de responsabilidade atribuída a um único projetista, foram
filtrados 595 itens. Destes, pode-se averiguar, conforme demonstração no Gráfico 6,
que o grande impacto dos problemas de projetos está concentrado nos projetos de
instalações, o que corrobora a percepção da autora, previamente à pesquisa, de que
os projetos de instalações são os que geram maiores conflitos de compatibilização.
Gráfico 6 - Incompatibilidades e status de atendimento por disciplina em 595 itens

Fonte: Elaborado pela autora

Além dos status designados aos itens para acompanhamento do processo de
compatibilização nas revisões de projeto (PD, OK e IF), foram atribuídas
classificações para verificação da abordagem dada a estes itens na obra, conforme
segue:
•

SP - solucionado em projeto / obra: itens solucionados nas revisões de
projetos, e que não apresentaram problemas na obra.

•

SR - solucionado em relatório / obra: itens cuja solução foi registrada nos
relatórios, disponibilizados como documentação para as equipes de produção,
e que não apresentaram problemas na obra.

•

AR/SO - apontado em relatório, solucionado em obra: itens que foram
ARQ
EST
INST.
ACV
apontados no relatório, mas cuja solução não foi indicada previamente à
execução.

•

NR - não apontado no relatório: problemas não detectados durante o
processo de compatibilização de projetos.
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Esta classificação foi posterior ao processo de compatibilização e finalização da obra,
quando se repassaram os itens com a coordenadora de projetos da obra para
averiguação dos resultados, apresentados no Gráfico 7.
Gráfico 7 - Averiguação dos resultados na execução da obra

Fonte: Elaborado pela autora

Ao se observarem os resultados apresentados no Gráfico 7, a verificação de que 41%
dos itens foram solucionados em revisão de projeto, e 13% dos itens tiveram sua
solução indicada nos relatórios, é possível concluir que o processo de
compatibilização obteve certa efetividade, permitindo a solução de mais da metade
dos problemas relatados antes de sua execução.
A alta incidência de itens AR/SO pode se justificar ao se analisar o conteúdo de cada
um dos itens classificados nesta categoria: em sua maioria, eram itens relativos aos
projetos de instalações, geralmente de baixa relevância, cuja solução seria acordada
com as instaladoras e cujo impacto não apresentava maiores problemas relativos às
disciplinas de Estrutura ou Arquitetura, mas apenas possível impacto no desempenho
das instalações devido à necessidade de desvios. A quantidade de itens relativos ao
encaminhamento e disposição de tubulações de pequeno porte tornou o processo
cansativo e extenso, e toda a distribuição do projeto foi revista pelas equipes das
instaladoras, tornando os itens de baixa relevância dispensáveis no processo. Assim,
cabe destacar que relatórios extensos e sem um filtro adequado dos problemas
tornam o processo impossível de acompanhar, desgastam a equipe e desacreditam o
processo. O acúmulo de atividades e tarefas cotidianas da equipe de coordenação de
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projetos na obra não permitiu que fosse destinado um período de avaliação dos
relatórios a fim de antecipar a solução dos problemas apontados antes da execução.
Chegou um determinado momento em que, por falta de tempo para atender às demais
demandas, a obra decidiu parar de estudar os relatórios, utilizando-os apenas para
consulta à solução discutida para um problema já em execução. Vale ressaltar que
estas soluções, previamente discutidas e registradas, eram muitas vezes importantes
para orientar a execução, o que atribui mais um aspecto positivo no que se refere à
efetividade dos relatórios de compatibilização.
A indicação de apenas um item não apontado em relatório, entretanto, não pode ser
atribuída como resultado positivo do processo, mas sim à ausência de uma
sistematização, por parte da obra, das decisões tomadas no momento da execução,
devido aos problemas dos projetos, sem que fossem reportadas à equipe de
coordenação de projetos, o que foi afirmado pela própria coordenadora do projeto na
obra.
Os resultados apresentados nesta subseção, até este ponto, englobam as disciplinas
analisadas utilizando a tecnologia BIM. Porém, se considerado o contexto geral do
processo de compatibilização, conforme disposto na subseção 6.1.2 (p.123), é
importante registrar que a divisão do escopo de compatibilização entre diferentes
responsáveis causou inconsistências nas análises e dificuldade em identificar o
responsável por atender às dúvidas da equipe de obra.
Outro aspecto relevante a destacar, como deficiência do processo, foi a ausência de
uma definição clara do limite de escopo entre as atividades de Análise Crítica de
Projetos e Compatibilização de Projetos. A equipe de coordenação da construtora na
obra entendeu que questões de análise crítica deveriam ser vistas pelas equipes de
compatibilização, e parte do processo de análise de projetos foi comprometida. Para
exemplificar esta situação, pode-se citar uma situação específica: dentre os projetos
dos sistemas de climatização, constava a solicitação de previsão de escapes de gases
para equipamentos de cozinha apenas nas notas do projeto, mas o dimensionamento,
distribuição e encaminhamento das tubulações e grelhas não foi indicado em
desenho. Este item não foi verificado pela coordenação de projetos de instalações e
não foi modelado para verificação no processo de clash detection e verificação de
interferências, uma vez que o entendimento do escopo de compatibilização era de
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verificação de interferências físicas e geométricas conforme especificadas em projeto,
sem o apontamento de aspectos técnicos ou de desempenho dos sistemas. Isto gerou
a necessidade de intervenções em obra após a execução.

7

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

A fim de identificar a absorção da tecnologia BIM pelo setor de projetos de instalações
prediais, e a inserção dessa tecnologia em seus processos, procedeu-se à análise de
propostas de cinco empresas de projeto de instalações, para as quais foi solicitada a
descrição do escopo de atividades de desenvolvimento de projetos utilizando-se a
tecnologia BIM. As propostas fornecidas pelas empresas são de caráter técnicocomercial, indicando as atividades a serem desenvolvidas e os preços, e foram
apresentadas entre junho de 2013 e fevereiro de 2014.
O número de propostas escolhidas para a análise deve-se exclusivamente à sua
disponibilidade, e elas contemplam objetos diferentes: um dos objetos, um edifício
corporativo na cidade de São Paulo, com 17 pisos, contanto os subsolos, e 22.000 m²
de área construída. Outro, um centro comercial de lojas (shopping) no interior do
estado da Bahia, com dois pisos de lojas e estacionamentos externos, com área
construída prevista de 30.000 m². Vale ressaltar, porém, que os escopos
apresentados para a elaboração dos projetos de instalações eram similares o
suficiente para permitir o propósito de investigação intencionado nesta pesquisa, e,
por isso, o objeto das propostas não influenciou no resultado das análises.
As empresas que forneceram as propostas foram denominadas, nesta pesquisa, de
A a E. Todas elas são empresas que atuam em todos os estados brasileiros, e a
maioria tem sede na cidade de São Paulo, exceto a empresa E, cuja sede situa-se na
cidade de Salvador, Bahia. As empresas A, C, D e E atuam no segmento de projetos
de sistemas elétricos e eletrônicos, hidráulicos e de combate a incêndio, e a empresa
B, além desses projetos, também elabora projetos de climatização (mas cuja proposta
não contemplava esse serviço).
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No Quadro 15 apresenta-se a identificação das empresas, seguida das informações
de tempo de atuação no mercado, cidade da sede e objeto para o qual a proposta foi
apresentada.
Quadro 15 - Identificação das empresas de projetos fornecedoras das propostas
Denominação

Tempo de atuação
no mercado

Cidade Sede

Objeto da
Proposta

Empresa A

20 anos

São Paulo

Shopping

Empresa B

25 anos

São Paulo

Shopping

Empresa C

20 anos

São Paulo

Edifício Corporativo

Empresa D

44 anos

São Paulo

Edifício Corporativo

Empresa E

22 anos

Salvador

Shopping

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pelas empresas.

A compilação das informações técnicas e comerciais referentes ao BIM contidas em
cada proposta é apresentada na sequência dos quadros a seguir (Quadro 16 ao
Quadro 21), contendo os textos originais ipsis litteris descritos pelas empresas
projetistas.
A análise feita sobre o conteúdo das propostas leva à observação de que o
entendimento sobre o desenvolvimento de projetos pela maioria das empresas
fornecedoras de projetos de instalações prediais ainda não contempla uma visão da
quebra de paradigma e alteração do processo de projeto para a utilização da
tecnologia BIM. Esta observação foi constatada a partir das descrições das atividades,
nas quais a tecnologia é identificada e proposta pelas empresas do setor como um
complemento de produto, e não como uma alteração no processo de desenvolvimento
dos projetos.
Primeiramente, apresentam-se no Quadro 16 as descrições atribuídas ao BIM nas
propostas de cada empresa, e a interpretação que se faz dessas descrições,
justificadas com os dados comerciais que serão apresentados na sequência. Para a
apresentação da composição de preços das propostas estudadas, como cada uma
das empresas subdividiu de maneira particular e subjetiva as atividades e seus
preços, será apresentado um quadro para cada proposta (Quadro 17 ao Quadro 20),
exceto para a empresa A, uma vez que ela não detalha os preços por atividades,
apresentando somente o valor global da proposta.
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Quadro 16 - Propostas técnicas para desenvolvimento de projetos em BIM
Empresa

Descrição da atividade conforme apresentada na proposta

Empresa A

Todo projeto será desenvolvido dentro do conceito BIM – Building Information
Modeling, ou seja, com integração entre as diversas disciplinas durante o
desenvolvimento de cada etapa, permitindo-se interfaces físicas entre sistemas,
análise de interferências, compatibilização e otimização de espaços técnicos,
verificação para redução de custo de materiais e preparação para futuro uso da
manutenção da edificação. Desta forma:
• os desenhos serão desenvolvidos sob orientação técnica da equipe de
arquitetura, que desenvolverá os projetos do edifício e será responsável por
centralizar as compatibilizações;
• os recursos de extensão de detalhamento dos sistemas elétricos e hidráulicos
estão limitados ao atual estado da arte do programa utilizado; portanto, parte dos
detalhamentos poderá não ser apresentada em 3D ou diretamente no programa,
mas será suprida pelos recursos de programa CAD, sem comprometimento das
informações para execução do projeto em campo ou para orçamento, nem para
análise das interferências entre disciplinas.

Empresa B

Elaboração de modelo BIM com a finalidade exclusiva de compatibilização
somente para a fase de projeto pré-executivo.

Empresa C

Detalhamentos das interferências e compatibilização dos projetos de instalações
utilizando-se o sistema “BIM”, contemplando:
• modelo básico respeitando as reais dimensões dos componentes, incluindo-se
eletrodutos, eletrocalhas, quadros, caixas de passagens, equipamentos como
geradores, transformadores, bombas, hidrantes, válvulas etc.;
• as informações dos componentes citados correspondem às características
físicas.

Empresa D

Desenvolvimento do projeto com a modelagem das instalações no sistema BIM,
estando incluídos os seguintes itens:
• desenvolvimento da geometria das instalações para “clash detection”,
visualização e emissão de relatórios de quantificação dos elementos
representados nesta geometria;
• desenvolvimento da infraestrutura de eletrodutos, eletrocalhas e seus
componentes;
• compatibilização entre as instalações descritas nesta proposta em relação à
Arquitetura, Estrutura e Ar Condicionado.
Os seguintes itens estão inclusos no escopo:
a) modelagem em BIM para todas as áreas;
b) modelagem de toda a infraestrutura para o prédio;
c) modelagem das salas técnicas tais como subestações, casas de bombas e
similares;
d) análise de interferências (clash detection), modelagem dos shafts e pontos
críticos.
O Projeto das Instalações em BIM será desenvolvido sobre os arquivos dos
projetos consolidados de Arquitetura e Estrutura em formato BIM compatível com o
programa utilizado pela empresa.

Empresa E

• Os projetos serão entregues em mídia digital elaborados na plataforma Modelo
BIM, Building Information Modeling.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações das propostas analisadas.

Dentre as propostas analisadas, apenas a empresa A parece apresentar uma
compreensão abrangente da questão de que o desenvolvimento de projeto em BIM
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não trata apenas de um “opcional” dos serviços de projeto, conforme apresentação da
proposta técnica. Outro aspecto que sugere uma compreensão mais aprofundada da
tecnologia por parte da empresa A está no fato de que, em sua proposta, consta
inclusive menção a dificuldades específicas dos programas e à coordenação de
atividades, no que diz respeito às limitações de representatividade dos modelos e da
necessidade de intermediação pelo projetista de arquitetura. Ao contrário das demais,
a empresa A não discrimina os valores de cada atividade ou serviço, e, neste aspecto,
não há, portanto, o isolamento do BIM em função do desenvolvimento de projetos
como se observa nas demais propostas.
A empresa D também descreve as atividades de desenvolvimento em BIM que
envolvem os recursos de informação atribuídos ao modelo. Diferentemente das
empresas B, C e E, a empresa D não apresenta um valor “separado” para o
desenvolvimento do “modelo” BIM, como se este não estivesse inserido no
desenvolvimento de projetos, mas apresenta dois documentos de propostas: um
considerando o desenvolvimento de projetos em BIM, o outro não, considerando-se
aqui que se acresce um valor significativo para a primeira proposta, como poderá ser
averiguado adiante no Quadro 19 (p.152) e no Quadro 21 (p.153).
Todas as demais empresas apresentam a entrega de um “Modelo BIM” como um
produto a ser acrescido, e não como parte do processo. Isto é tanto evidenciado pela
descrição da atividade nas propostas técnicas, restritiva e resumida, quanto pela
disposição dos preços nas propostas comerciais, em que a sua distribuição é
caracterizada como um item opcional, podendo ser descartado sem prejuízo dos
demais itens descritos e precificados, como se demonstra nos quadros a seguir.
O objetivo específico da demonstração destes quadros é o de se exemplificar que a
utilização da tecnologia BIM é vista como um complemento de serviço pela maioria
das empresas de projetos, opcional e destacável das propostas. A apresentação dos
valores tem o intuito apenas de ilustrar o peso que cada empresa atribui ao
desenvolvimento do BIM, em comparação com o peso atribuído ao desenvolvimento
do projeto, quando se entende que um é independente do outro.
É importante ressaltar que os valores originais apresentados foram convertidos,
utilizando-se um fator comum e arbitrário para todas as propostas, a fim de manter
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uma proporcionalidade necessária para efeito da didática pretendida com a utilização
desta informação. Entretanto, este fator não será divulgado aqui para preservar a
discrição da informação, uma vez que não há nenhum intuito de se indicarem
balizadores de preços de serviços. A própria proporção entre os valores apresentados
para cada serviço é específica de cada empresa proponente, e não deve ser usada
como referência para o estabelecimento de preços de projetos e/ou serviços.
Considerando que entre as propostas o período da data base não ultrapassou 12
meses entre a mais recente e a mais antiga, mantiveram-se os valores apresentados,
sem correção.
Quadro 17 - Proposta comercial para desenvolvimento de projetos - Empresa B
Projetos
Descrição

Valor

Projetos de Sistemas Hidráulicos

340

Projetos de Sprinklers

280

Projetos de Sistemas Elétricos

380

Total

1000

Elaboração de Modelo BIM
Descrição

Valor

Elaboração de Modelo BIM com a finalidade exclusiva de compatibilização, fase
de projeto pré-executivo.

148

Total

148

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

1148

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da proposta analisada.
Quadro 18 - Proposta comercial para desenvolvimento de projetos - Empresa C
Descrição do serviço

Valor

Projetos Executivos de Instalações Elétricas, Hidráulicas e Projetos Básicos em
rede seca dos Sistemas Eletrônicos.

1111

Projetos de Instalações utilizando-se “BIM” para detalhamento de interferências e
compatibilização dos projetos (opcional)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da proposta analisada.

289
1400
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Quadro 19 - Proposta comercial para desenvolvimento de projetos - Empresa D
Descrição do serviço

Valor BIM

Valor 2D

Eletricidade, Proteção contra Descargas Atmosféricas,
Aterramento, Infraestrutura de Telecomunicações e
Infraestrutura de CATV/Antenas de TV

945

701

Hidráulica e combate a incêndio

650

496

Infra supervisão/controle, CFTV, Controle de Acessos,
Interfonia, Sonorização de Segurança

104

84

1699

1281

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da proposta analisada.

Quadro 20 - Proposta comercial para desenvolvimento de projetos - Empresa E
Projetos
Descrição
Instalações Elétricas

Valor
232

Instalações de Telecomunicações

59

Instalações de Sistema de Dados e Voz (cabeamento estruturado)

16

Instalações de IF Antenas, CFTV e Controle de Acesso (duto seco)

16

Instalações de IF Automação e Supervisão Predial (duto seco)

16

Instalações de Sonorização (ambiente e chamada)

16

Instalações de Aterramento e SPDA (para-raios)

27

Instalações Hidráulicas (água fria)

70

Instalações de Esgoto e Águas Pluviais

70

Instalações de Gás GLP ou Gás Natural

16

Instalações de Sistemas de Combate a Incêndios (extintores, hidrantes,
sprinklers, alarmes, sinalização de rota de fuga e iluminação de
superemergência)

202

Total Serviços de Projetos

741

Serviços de Compatibilização / Desenhos
Descrição

Valor

Total (Serviços de Compatibilização de Projetos)

366

Total (Modelo BIM, Building Information Modeling)

278

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da proposta analisada.

1385
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Quadro 21 - Representatividade dos valores atribuídos para o uso do BIM em função
do valor global para o desenvolvimento de projetos
Empresa A

Empresa
B

Objeto da proposta(1)

Shopping
30.000 m²

Shopping
30.000 m²

Valor total da proposta

944

1148

1400

1699

1385

Valor sem “opcional”
da utilização do BIM

-

1000

1111

1281

1107(3)

Valor de acréscimo
para utilização do BIM

-

148

289

418(2)

278

15%

26%

33%

25%

Representatividade do
valor BIM em função do Incorporado
valor de projetos

Empresa
C

Empresa
D

Edifício
Edifício
corporativo corporativo
22.000 m² 22.000 m²

Empresa
E
Shopping
30.000 m²

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados das propostas analisadas.
(1)

O escopo dos projetos de instalações era bastante similar para os dois objetos cujas
propostas foram analisadas e, por isso, o objeto das propostas não influenciou no resultado
das análises. É possível inclusive observar que a variabilidade de valores entre as propostas,
ainda que não seja o objetivo de observação nesta pesquisa, não pode ser justificada pelo
objeto da proposta.
(2)

O valor para o item “Atividades em BIM” para o caso específico da Empresa D foi identificado
a partir da diferença entre os valores das propostas “2D” e “BIM” apresentadas pelo projetista
(ver Quadro 19), uma vez que, diferentemente das demais empresas, a empresa D
apresentou propostas diferentes para o desenvolvimento de projetos.
(3)

Atividades de "compatibilização" foram consideradas em item à parte tanto do
desenvolvimento de projeto quanto do desenvolvimento de “Modelo BIM” pela Empresa E (ver
Quadro 20). Neste caso, como a negociação de todas as propostas considerava que,
independentemente da tecnologia de desenvolvimento dos projetos, a sua compatibilização
era parte intrínseca da atividade, o item “compatibilização” destacado pela Empresa E foi
incluído no valor destinado a projetos.

O fato de a empresa A ter apresentado o menor valor dentre as propostas, bem como
por ter descrito de maneira mais adequada a utilização da tecnologia BIM como
processo de desenvolvimento de projetos, independentemente de sua contratação,
leva à suposição de que a apreensão correta e abrangente da utilização da tecnologia
pode de fato representar uma vantagem competitiva em termos de mercado. Porém,
não se pode inferir que os dados apresentados aqui sejam suficientes para corroborar
esta afirmação, e uma investigação mais minuciosa do mercado de projetos de
instalações prediais poderia trazer luz ao assunto.
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8

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Nesta seção do trabalho, são apresentadas as considerações finais sobre o conjunto
de atividades de pesquisa realizadas, bem como sugestões para trabalhos futuros,
em virtude da ampla gama de assuntos a serem explorados relativos ao estado da
arte na utilização de projetos para a Construção Civil.
Cabe considerar que, ao final de cada seção específica das três principais atividades
realizadas – a seção 5, entrevistas (partes a e b); a seção 6, desenvolvimento e
aplicação de procedimento de compatibilização de projetos e, finalmente, a seção 7,
análise de propostas técnico-comerciais de projetos de instalações – foram dispostas
as conclusões acerca dos respectivos resultados.
Retomando resumidamente os aspectos apresentados em cada seção, podem-se
destacar alguns pontos, como seguem abaixo.
Acerca da investigação sobre a atividade de compatibilização de projetos, não foi
possível observar a existência de procedimentos específicos para a atividade; vale-se
principalmente do conhecimento técnico dos profissionais envolvidos, adquirido com
a experiência em desenvolvimento ou análise de projetos, uma vez que também não
se observou a existência de treinamentos voltados para a compatibilização, ou de
regras automatizadas de softwares com a finalidade específica de análise de conflitos
físicos entre elementos de modelo. Outra questão que dificulta a compatibilização de
projetos é o fato de que a organização da informação em desenhos e modelos não é
padronizada, impossibilitando a sistematização de procedimentos para sua análise.
No que diz respeito a pesquisa junto às empresas instaladoras, de maneira geral,
pôde-se notar que todas reclamam que os “Projetos Executivos” não são
suficientemente detalhados para permitir a execução em obra, mas as instaladoras
não reconhecem a subvalorização do mercado de projetos, demonstrando maior
preocupação com a tomada de decisão no canteiro e com o preparo das equipes de
produção, em detrimento à valorização da importância do projeto. Observou-se
também que as empresas instaladoras não lançam mão do potencial da tecnologia
BIM para orientação das montagens em obra, seja para dirimir dúvidas, antecipar
problemas ou para pré-fabricação das peças.
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O desenvolvimento e aplicação de um procedimento para compatibilização de projetos
em BIM demonstrou as potencialidades da utilização da tecnologia na antecipação de
questões que não poderiam ser observadas somente em desenhos bidimensionais,
como mostraram os resultados, e reforçaram a percepção da autora de que as
disciplinas de instalações prediais concentram o maior número de incompatibilidades
de projeto. Mas os aspectos condicionantes do projeto, como o desenvolvimento de
modelos à parte do desenvolvimento dos projetos, a separação do escopo de
atividades entre diferentes intervenientes e as restrições de atuação da construtora
junto aos projetistas reduziram o potencial da tecnologia e do processo.
E, para encerrar este resumo das conclusões apresentadas ao final das principais
seções de pesquisas realizadas, o diagnóstico da utilização do BIM por empresas
projetistas de instalações prediais, obtido por meio da análise de propostas técnicocomerciais de projetos, demonstrou que o mercado de projetos ainda está incipiente
na apropriação da tecnologia, mas permitiu observar que, no exemplo da empresa
que melhor descreveu a absorção do BIM, a tecnologia pode trazer vantagens
competitivas para o mercado de projetos, além de ser uma aliada para a sua melhoria.
8.1 Considerações finais
A compatibilização de projetos em busca da mitigação dos problemas no uso destes
projetos para a construção de edifícios tem um importante papel para a melhoria dos
resultados da obra. É possível, por meio da compatibilização, antecipar e resolver
problemas que causariam impacto em prazo, custo e qualidade na execução da obra.
Entretanto, para que os resultados de um processo de compatibilização sejam
efetivos, há uma série de variáveis que precisam ser consideradas, e, sob uma visão
geral, estes resultados ainda estão muito aquém do que se pode esperar, inclusive no
que diz respeito ao uso da tecnologia BIM.
O uso do BIM para a compatibilização de projetos desenvolvidos em 2D pode
apresentar aspectos positivos por antecipar, por meio da “construção virtual” dos
projetos, grande parte das dúvidas que surgiriam na construção real. Mas esta
atividade compromete o andamento dos prazos dedicados ao processo de
coordenação de projetos, e ainda que seja possível levantar o retorno positivo sobre
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o investimento em custo e tempo para a realização da compatibilização BIM dos
projetos 2D, dificilmente as construtoras e incorporadoras estão dispostas a bancar
este investimento, principalmente no que diz respeito ao tempo. Este processo,
cunhado na subseção de entrevistas 5.1.5 pelo profissional D como “BIM Paralelo”,
não é ideal.
A efetiva potencialidade do BIM para os resultados em projeto vem com o
desenvolvimento dos projetos em BIM, inclusive se considerada a possibilidade de
seu uso para fabricação e montagem dos sistemas que compõem a construção de um
edifício.
Independentemente dos meios utilizados para o processo de compatibilização de
projetos, entende-se nesta pesquisa que, face à atual condição dos projetos para a
Construção Civil, a possibilidade que o responsável pela compatibilização tem de
antecipar as soluções é fundamental para o tempo e qualidade nos resultados do
processo e da execução da obra. Um profissional com conhecimento suficiente para
fazer tanto a análise das incompatibilidades de projeto, quanto para antecipadamente
atribuir a elas uma possível solução, poderia agregar agilidade e qualidade aos
processos de compatibilização – porém, um profissional com este gabarito raramente
está disponível para realizar a compatibilização de projetos, atividade que, além da
própria elaboração de projetos, também é subvalorizada na indústria da Construção
Civil.
Nenhum processo de compatibilização é melhor do que a melhoria dos próprios
projetos. O enfoque nos resultados dos processos de projeto deve ser maior do que
no processo de compatibilização: a compatibilização precisa ser uma entrada para o
desenvolvimento dos projetos, e não o contrário.
Assim, a necessidade de maior valorização dos projetos e dos projetistas, como
apresentou-se ao longo da subseção 4.2 deste trabalho, ainda que já amplamente
discutida ao menos na produção acadêmica das últimas décadas, continua a se
apresentar como problema sem a devida solução.
Para finalizar, reiterando a ênfase dada neste trabalho às instalações prediais, como
exemplificação da percepção da autora sobre a mentalidade dominante dos
profissionais da Construção Civil brasileira, registra-se uma experiência pessoal: em
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uma visita à obra, um coordenador de instalações mostrava, com gestos de um
maestro que orquestrava o encaminhamento de um complexo emaranhado de
instalações, um trecho bastante congestionado de sistemas prediais, afirmando que
era impossível antecipar aquela complexidade em projeto. Segundo ele, aquelas
soluções, dada sua complexidade, eram do âmbito do canteiro, e que era ali que o
quebra-cabeça se solucionava – e falava disto com orgulho.
8.2 Recomendações para trabalhos futuros
Grande parte da dificuldade em se obterem dados sobre a efetividade dos projetos na
Construção Civil está na ausência de sistematização dos resultados em obra. Isto
pode ser observado, por exemplo, na dificuldade em se encontrarem dados relativos
às origens das perdas na construção e patologias nos edifícios referenciadas em
deficiências de projetos.
Pesquisas que explorem a possibilidade de se obterem registros precisos e confiáveis
sobre os resultados da utilização dos projetos para a construção de edifícios seriam
de grande contribuição para a indústria da Construção Civil brasileira.
Para esta sistematização, sugere-se a produção de pesquisas envolvendo a utilização
de equipamentos para digitalização 3D de edificações existentes – laser scanning –
para a produção de documentações de projetos “como construído” (as built),
permitindo sua comparação com os modelos base de projeto e o mapeamento das
alterações, em busca dos motivos que levaram a estas alterações.
Outro aspecto que pode apresentar grande potencial para a melhoria dos resultados
de projetos, e consequentemente da sua qualidade para uso na produção de edifícios,
refere-se ao processo de verificação automática de projetos por regras
parametrizadas em softwares específicos para este fim. Algumas pesquisas neste
sentido têm surgido na literatura brasileira, e enfatiza-se aqui a sugestão por maiores
esforços na exploração do assunto.
Este processo pode auxiliar o desenvolvimento dos projetos no que diz respeito à
verificação da qualidade do modelo, atendimento ao programa de projeto, simulação
de desempenho dos sistemas projetados e verificação do atendimento às normas e
legislações específicas para cada disciplina.
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Uma das possibilidades a explorar poderia ser a formatação de códigos de edificações
transcritos de maneira que pudessem ser parametrizados e verificados em modelo.
Se, em uma iniciativa mais ampla, fosse possível considerar as principais legislações
referentes à conformação espacial dos edifícios em códigos parametrizados, talvez
fosse possível trazer à tona todas as disparidades entre as diversas referências
normativas e leis, em esfera municipal, estadual e federal. Mas isto exigiria um
comprometimento hercúleo dos mais variados intervenientes.
A abordagem sobre os potenciais benefícios da atuação das empresas instaladoras
no desenvolvimento de projetos também deve ser retomada, além dos comentários
tecidos na subseção 5.2.7 (p.117), devido à carência de pesquisas sobre projeto e
execução de sistemas de instalações prediais no Brasil. Leva-se em consideração
aqui a complexidade cada vez mais impactante dos sistemas prediais, com os
avanços tecnológicos na área, para a compatibilização dos projetos e requerimentos
de espaço para sua instalação e desempenho nos edifícios.
A utilização de projetos de instalações prediais em BIM para orientação de processos
de pré-fabricação e montagem das instalações também pode ser explorada como um
importante avanço na redução de desperdícios na execução destes sistemas.
Finalmente, sugere-se o incentivo generalizado à produção acadêmica por parte de
profissionais em atuação no mercado de construção de edifícios. Neste aspecto, a
ampliação de programas de Mestrado Profissional na área da Construção Civil pode
ser um grande fomentador da pesquisa aplicada ao mercado.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS: PROCESSOS E PRÁTICAS DE
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
No Plano de Trabalho para a dissertação de mestrado, foi prevista a realização de
pesquisa sobre a prática de compatibilização de projetos. Estabeleceu-se como alvo
da pesquisa profissionais colaboradores de empresas construtoras ou gerenciadoras,
projetistas de arquitetura ou profissionais autônomos. O objetivo destas entrevistas é
o de se obterem relatos sobre o que se considera como boas práticas durante o
processo de compatibilização de projetos, e se existem procedimentos certificados ou
roteiros pré-definidos de atividades.
Para o roteiro, foram elaboradas algumas perguntas fixas, prevendo-se o acréscimo
ou ajuste de perguntas caso a caso, dependendo da receptividade e disponibilidade
do entrevistado, bem como de aspectos considerados relevantes apontados pelo
profissional e que sejam merecedores de maior atenção. O processo considera a
realização de entrevista presencial, oral e registrada em áudio (sem nenhum intuito
de identificação dos participantes ou suas empresas, apenas para maior fidedignidade
na análise da informação).
A seguir, apresenta-se o roteiro proposto para a condução das entrevistas.
Caracterização da empresa:
Atividade da empresa contratante: Incorporação, construção, gerenciamento, projeto
etc.
Cidade sede da matriz/escritório central: Cidade / Estado
Tempo de atividade da empresa contratante: número de anos
Número de funcionários: número
Cargo do entrevistado: cargo
Tempo de atividade do entrevistado na empresa contratante: número de anos em
que o entrevistado está na empresa
Tempo de atividade profissional do entrevistado: número de anos

Observação: os nomes da empresa e da pessoa entrevistada não serão divulgados
na dissertação. Se, e somente se, permitido pelo entrevistado/empresa, seus nomes
serão citados na sessão de agradecimentos da dissertação, pelo tempo e atenção
dispensados, sem caracterizar a participação na entrevista.
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Roteiro de perguntas
1. De que maneira o seu processo de compatibilização de projetos está inserido
nas atividades de coordenação de projetos?
2. Os procedimentos de análise crítica de projetos e compatibilização de projetos
são diferenciados? Estes procedimentos são realizados ou avaliados pelo
coordenador de projetos?
3. Vocês utilizam algum recurso da tecnologia BIM ou modelos 3D para a
compatibilização dos projetos?
4. Vocês utilizam arquivos digitais para a compatibilização de projetos? Se sim,
algum padrão (layers, usos de referências externas, formatos etc.) é exigido para
a entrega dos arquivos digitais/CAD pelos projetistas (por exemplo, de acordo
com as Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD da
AsBEA)?
5. Existe algum processo de qualificação ou treinamento para os profissionais
envolvidos nas atividades de compatibilização de projetos?
6. Existem regras pré-determinadas para o processo de compatibilização, como,
por exemplo, check-lists de verificação?
7. Existe alguma ordem para a verificação da compatibilização entre as disciplinas?
Se sim, qual é o motivo para que exista esta ordem?
8. Existe alguma estratégia pré-definida para a setorização do processo de
compatibilização de acordo com a tipologia do edifício (por exemplo, divisão por
pavimentos e/ou setores do edifício/obra)?
9. Como são registradas e divulgadas as questões encontradas no processo de
compatibilização de projetos?
10. Como são tratadas as questões relativas às incompatibilidades detectadas,
antes das reuniões de compatibilização: há apenas o apontamento/registro do
problema, direcionado aos projetistas responsáveis, ou é feita uma sugestão de
solução?
11. Durante o processo de compatibilização de projetos, há o envolvimento de
equipes de produção (gerentes ou engenheiros de obra, instaladores)?
12. De acordo com a sua experiência, você diria que todas as questões levantadas
nos processos de compatibilização de projetos são solucionadas ainda na fase
de projeto?
13. De acordo com a sua experiência, como você avalia a participação e
envolvimento dos projetistas na busca por soluções dos problemas reportados?
14. Vocês mantêm algum controle sobre os problemas de projetos reportados pela
obra, ou recebem alguma retroalimentação por parte das equipes de produção,
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no que se refere à compatibilidade dos projetos? Se sim, isto é sistematizado ou
utilizado de alguma forma?
15. Após a finalização deste roteiro de entrevista, há alguma pergunta que você
gostaria que tivesse sido feita, e não foi?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS: EMPRESAS INSTALADORAS
No Plano de Trabalho para a dissertação de mestrado, foi prevista a realização de
pesquisa em empresas instaladoras, por meio de entrevistas semiestruturadas. O
objetivo destas entrevistas é o de se obterem relatos sobre a visão das instaladoras
(empresas terceirizadas para a execução das instalações elétricas, hidráulicas,
mecânicas, de climatização etc.) quanto às deficiências de projeto e os ajustes
necessários sobre eles para viabilizar a instalação de sistemas de instalações
prediais, e para averiguar se existe alguma influência, por parte das instaladoras, em
alterações de projeto quando necessárias.
Para o roteiro, foram elaboradas algumas perguntas fixas, prevendo-se o acréscimo
ou ajuste de perguntas caso a caso, dependendo da receptividade e disponibilidade
do entrevistado, bem como de aspectos considerados relevantes apontados pelo
profissional e que sejam merecedores de maior atenção. O processo considera a
realização de entrevista presencial, oral e registrada em áudio (sem nenhum intuito
de identificação dos participantes ou suas empresas, apenas para maior fidedignidade
na análise da informação).
A seguir, apresentamos o roteiro proposto para a condução das entrevistas.
Caracterização da empresa
Atividade de concentração: Tipo de instalações executadas
Cidade sede da matriz/escritório central: Cidade / Estado
Tempo de atividade: número de anos
Número de funcionários: número
Metros quadrados executados: número de metros quadrados
Cargo do entrevistado: cargo
Tempo de casa de entrevistado: número de anos em que o entrevistado está na
empresa
Tempo de atividade profissional do entrevistado: número de anos
Observação: os nomes da empresa e da pessoa entrevistada não serão divulgados
na dissertação. Se, e somente se, permitido pelo entrevistado/empresa, seus nomes
serão citados na sessão de agradecimentos da dissertação, pelo tempo e atenção
dispensados, sem caracterizar a participação na entrevista.
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Roteiro de perguntas
1. Para a elaboração da proposta técnica e comercial, qual o nível de detalhamento
mínimo de projeto é necessário?
2. A qualidade dos projetos recebidos para a elaboração das propostas influencia o
preço e/ou o cronograma previsto de atividades?
3. Para os serviços de execução de instalações, geralmente consta do escopo de
atividades a elaboração de projetos de fabricação, ou toda a instalação pode ser
feita utilizando o projeto executivo fornecido pelo projetista?
4. Há situações em que não é possível executar o que está indicado em projeto?
Se sim, isto pode ser previsto e solucionado na elaboração de projetos de
fabricação?
5. Você acredita que há uma lacuna de conhecimento sobre os processos de
produção por parte de quem executa projetos? Se sim, isto prejudica a
qualidade dos projetos?
6. Há “preferências” em executar o projeto de algum projetista? Se sim, o que leva
a esta preferência (qualidade dos projetos/soluções, conhecimento técnico,
facilidade nas comunicações etc.)?
7. É possível falar em estabelecer parcerias com escritórios de projetos? Esta
parceria poderia acontecer desde as fases de estudos preliminares ou
anteprojeto?
8. Você acredita que, ao detalhar um projeto para produção ou fazer um modelo
tridimensional, é possível antecipar problemas que poderiam aparecer em
campo?
9. Algum recurso de modelagem em 3D é usado para guiar a pré-fabricação das
peças/instalações?
10. Além dos projetos específicos para as instalações de suas atividades, são
necessários os projetos de outras disciplinas (arquitetura, estrutura, vedações,
outras instalações) para a verificação e/ou consulta?
11. Vocês mantêm algum controle sobre o andamento dos demais projetos durante
a execução da obra (exigem atualizações de cópias impressas, mantêm ativo o
recebimento de notificações dos sites de troca de arquivos, analisam as
revisões)?
12. Você afirmaria que há perdas de material ou retrabalho durante a execução das
instalações devido à incompatibilidade de projetos? Se sim, essas perdas são
mensuradas e/ou compensadas de alguma forma?
13. Vocês controlam o número de solicitações de esclarecimentos relativas aos seus
serviços em cada obra (solicitadas, atendidas, que geram aditivos etc.)?
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14. Vocês costumam participar do planejamento de atividades de instalação junto à
equipe de produção? Existe uma preocupação com a coordenação de atividades
com outros sistemas que ainda não foram instalados ao se executarem as
etapas relativas à sua instalação?
15. De acordo com sua experiência, quais das situações abaixo mais levam à
paralisação ou comprometimento de atividades (classificando de 1 a 5, em
ordem crescente, tanto a importância quanto a frequência):
Descrição
a) Ausência de detalhamento para a execução

b) Mudanças de projeto (por exemplo, solicitação de alterações do
cliente ou proprietário)
c) Atrasos na obtenção de esclarecimentos e/ou aprovações para
a execução
d) Atrasos na conclusão de trabalhos de terceiros

e) Indisponibilidade de espaço

Importância

Frequência

