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RESUMO
Com o surgimento do BIM (Building Information Modeling) no cenário dos
empreendimentos de edificações habitacionais, o processo de projeto nos escritórios
de arquitetura é transformado pela antecipação das decisões e integração entre os
agentes, através da simulação da construção. A importância da retroalimentação é
enfatizada, tornando-a sistemática e automática, com a aplicação constante da
análise crítica. Diante dessa potencialidade, são propostas diretrizes para a
retroalimentação, baseadas no ciclo de modelagem no desenvolvimento do projeto
em BIM. Os resultados obtidos permitem pressupor um novo patamar de qualidade
no escritório de arquitetura, no atendimento às solicitações dos clientes.
Palavras-chave: retroalimentação; projeto de arquitetura; BIM; qualidade.

ABSTRACT
Feedback in the quality improvement of architecture design
through the BIM process
With the advent of BIM (Building Information Modeling) in the housing building
project scenario, the design process at architecture offices is transformed by the
anticipation of decisions and integration among the agents through building
simulations. The importance of feedback is highlighted, making it systematic and
automatic, with constant application of critical analysis. Given this potential, it is
proposed guidelines for feedback, based on modeling cycle in developing the design
in BIM. The accomplished results allow us to assume a new quality level in
architecture office, in responding to customer requests.
Keywords: architecture design; feedback; BIM; quality control.
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1 INTRODUÇÃO
O setor de construção de edificações habitacionais no Brasil tem colocado o cliente
no centro das estratégias empresariais e do processo econômico no mercado
imobiliário

(FABRICIO,

2002).

Essa

premissa

é

decorrente

da

crescente

competitividade no setor, das demandas normativas e da mudança no paradigma do
processo de projeto, com a evolução da tecnologia de informação demandando
revisões nos processos e suas etapas, para buscar a excelência de seus produtos e
serviços.
Nessa busca pela melhoria da qualidade de seus produtos e serviços, a etapa de
projetos, juntamente com a de planejamento, é a fase com maior oportunidade de
influenciar na qualidade e nos custos do empreendimento imobiliário, porém com o
menor preço relativo. É a etapa responsável pela definição das características do
conceito do empreendimento, e nela podem ser feitas várias análises e simulações,
evitando eventuais problemas patológicos futuros (ROSA, 2006, apud MANSO;
MITIDIERI FILHO, 2011).
Na Tabela 1 e no Gráfico 1 ilustram-se a importância e a influência das decisões
tomadas na etapa de projeto no desenvolvimento do empreendimento.
Tabela 1 - Fator de influência das etapas sobre custos e falhas na produção do
empreendimento
Etapa

Porcentagem

Projeto

35%

Materiais

17%

Gerenciamento

21%

Execução

23%

Uso

4%

Fonte: Hammarlund; Josephson (1992) apud Nóbrega (2009)

A Tabela 1 destaca a etapa de projeto com 35% de oportunidade de influenciar nos
custos e nas falhas durante o empreendimento. Na etapa de projeto, várias são as
alternativas a serem estudadas, desde a melhor implantação que responda às
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necessidades da logística de canteiro e "faseamento" da obra, até alternativas de
projeto que permitam, para aquelas condições (mão de obra, transporte,
disponibilidade de recursos), construtibilidade e manutenabilidade das soluções,
ressaltando a possibilidade de análises de desempenho energético do edifício,
contribuindo com a economia de recursos ao longo de sua vida útil.
Reforçando esse aspecto, o Gráfico 1 mostra a possibilidade de interferência das
etapas no custo acumulado de produção, partindo da possibilidade de total influência
no início dos estudos de viabilidade, até a etapa de construção, na qual a
possibilidade de interferência ou de influência é muito baixa. Em contrapartida, o
custo acumulado é relativamente alto.
Gráfico 1 - Avanço do empreendimento em relação à possibilidade de interferência

Fonte: Hammarlund; Josephson (1992) apud Melhado (1994)

Apesar de sua importância, o projeto nem sempre é desenvolvido de forma
adequada e é apontado como principal etapa que originam os problemas
patológicos. Falhas na especificação e no detalhamento, omissões e falta de
soluções para as interfaces, correspondem a 46% dos problemas ante 22% com
origem na execução, como mostrado na Tabela 2. Em outra análise feita, os
problemas patológicos com origem no projeto chegam a 60% (ABRANTES, 1995,
apud NÓBREGA, 2009).
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Tabela 2 - Origem dos problemas patológicos
Etapa

Porcentagem

Projeto

46%

Execução

22%

Materiais

15%

Uso

8%

Execução rápida

5%

Outros

4%

Fonte: adaptado de Motteu; Cnudde (1989) apud Melhado (1994)

Esses dados indicam a importância do desenvolvimento conjunto do projeto entre os
agentes da cadeia produtiva e da coordenação de projetos, integrando escritórios
projetistas aos construtores e fabricantes, para otimizar essa etapa que é
responsável por todas as definições das características da obra final e seu uso, e
que deveria receber toda a carga de investimento e ser continuamente
retroalimentada. No Quadro 1, é feita uma relação entre a falta de investimentos no
projeto e na sua coordenação e as consequências para o empreendimento,
conforme Manso, Mitidieri Filho (2011). Essa falta de investimento inicial torna-se a
primeira das falhas que acumulam-se no decorrer do empreendimento. O item 5 do
Quadro 1 mostra que as deficiências na comunicação entre membros da equipe
podem acarretar incompatibilidades entre projetos. Essas incompatibilidades trazem
diferenças de informações que prejudicarão o planejamento e execução da obra,
além de dificultar a análise das responsabilidades.
Quadro 1 - Consequências da falta de investimentos no projeto
Falta de investimento em projeto e
em sua coordenação

Consequências para o empreendimento

1. Incorreções em dados de entrada

Não atendimento às necessidades do cliente,
prejudicando a comercialização, acarretando
resultado financeiro negativo

2. Falta de dados de entrada

Inviabilização de soluções de projeto

3. Falta de comunicação com a

Divergência entre produto projetado e
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incorporadora

comercializado

4. Deficiência na capacidade de
planejamento

Atrasos no cronograma

5. Deficiências na comunicação entre
membros da equipe

Incompatibilidade entre projetos

6. Desconhecimento das reais
necessidades da equipe de produção

Explicitação gráfica deficiente

7. Falta de retroalimentação no
processo

Perda das melhorias contínuas e/ou sua
manutenção

8. Distanciamento entre o projeto e o
processo construtivo

Deficiências na construtibilidade

9. Não atendimento de requisitos de
desempenho (NBR 15.575)

Risco de demandas dos clientes trazendo prejuízos
financeiros e consequente danos à imagem da
construtora

Fonte: Adaptado de Manso, Mitidieri Filho (2011)

O projeto de arquitetura é considerado desde as etapas iniciais, influenciando na
análise e escolha dos terrenos, muitas vezes na definição do produto do
empreendimento, e está presente desde o estudo preliminar até a entrega do projeto
à equipe de obra. É o projeto que conceitua o empreendimento, servindo de base às
demais disciplinas. Quanto maior a clareza e eficácia nessa comunicação, maior a
probabilidade da obra obter qualidade, com menor esforço.
A responsabilidade do projeto de arquitetura fica mais evidente com o enfoque em
desempenho, determinando ações de controle e garantia da qualidade dos projetos.
O cliente final, que é o usuário da edificação, está cada vez mais esclarecido sobre o
atendimento às normas, a partir do Código de Defesa do Consumidor, de 1990.
Não se pode supor que os problemas com origem em projetos estejam diminuindo,
mas a atenção e os esforços dados a essa etapa têm se mostrado cada vez mais
presentes, particularmente com a exigibilidade da NBR 15575: 2013, a partir de julho
de 2013. As empresas construtoras e os escritórios de projeto têm se preparado e
mudado o foco da especificação dos materiais para a abordagem do desempenho
da edificação em seus sistemas e inter-relações, no seu ciclo de vida completo.
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"Desempenho é o comportamento de um produto em utilização" (ABNT, 2013). A
premissa é a base da NBR 15.575:2013 Edificações Habitacionais - Desempenho,
que tem exigido grande atualização e capacitação dos escritórios de projeto. Esse
conjunto normativo, baseado em requisitos e critérios de desempenho, compreende
seis partes (requisitos gerais, requisitos para sistemas estruturais, sistemas de
pisos, sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e
sistemas hidrossanitários) e exige que os projetos sejam concebidos considerando,
além dos requisitos programáticos, estéticos e funcionais, o comportamento da
edificação em uso, ao longo da vida útil. Essa responsabilidade deve ser dividida
entre toda cadeia produtiva, desde o planejamento adequado do empreendimento,
respeitando as características e possibilidades do local, até os fabricantes dos
elementos utilizados suprindo os projetistas com as informações relativas ao
desempenho.
A abordagem de processo no sistema de gestão da qualidade, valoriza a
importância do "entendimento dos requisitos e de seu atendimento, a necessidade
de considerar os processos em termos de valor agregado, a obtenção de resultados
de desempenho e a eficácia de progresso e melhoria contínua de processos
baseada em medições objetivas". A série de normas técnicas ISO 9000 define
modelo de gestão da qualidade para organizações de quaisquer tipo ou dimensão. A
ISO 9001:2008 incentiva "a adoção de uma abordagem de processo para o
desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da
qualidade", visando a satisfação do cliente.
O projeto é um dos elementos da qualidade para o Sistema de Gestão da Qualidade
de uma construtora e contribui na qualificação dos projetistas, no desenvolvimento
da metodologia de projeto, na padronização dos procedimentos de execução e
controle dos serviços e na retroalimentação do processo de projeto (REIS, 1998).
Um sistema de gestão da qualidade do processo de projeto de um escritório de
arquitetura espera agregar previsibilidade e confiança nos resultados. Não é uma
fórmula aplicável em todos os escritórios, nem para todos os projetos, pois cada
escritório de arquitetura tem uma cultura moldada em seus valores, apesar dos
procedimentos e sistemas de gestão serem semelhantes. Essa cultura de projeto é
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alinhada com a cultura de trabalho e requisitos de entrada do contratante,
considerando características do terreno, do local, da implantação da obra, da
legislação local e do prazo, criando um processo único que deve ser analisado de
modo a valorizar as melhores características de cada projeto.
Uma das bases da gestão da qualidade, na ponta final do planejamento da
qualidade, controle da qualidade e garantia da qualidade, é o conceito da melhoria
contínua, que é o "aumento da capacidade de satisfazer os requisitos da qualidade"
(ABNT, 2005).

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) é uma ferramenta do

gerenciamento de processos que promove a melhoria contínua através de uma
sequência de atividades que, de maneira cíclica, permite o aproveitamento dos
processos gerados na empresa, visando redução de custos e aumento da
produtividade (CTE, 1994, apud ANDRADE, 2003).
A retroalimentação é o reprocessamento de informações colhidas a partir das
diferenças entre entradas e saídas de um sistema, no caso o projeto de arquitetura.
É, portanto, um dos pressupostos do ciclo PDCA, trabalhando na avaliação e
controle do processo de projeto e realimentando o novo ciclo, determinando sua
melhoria contínua.
A aplicação do ciclo de melhoria contínua na indústria seriada tem o sentido de
reprojetar o mesmo produto. No setor da construção civil, o desafio da melhoria é
ampliado, pois soma-se com o desafio do caráter nômade e do produto ser diferente
a cada empreendimento (MESSEGUER, 1991).
A retroalimentação dos projetos de arquitetura está relacionada aos procedimentos e
ferramentas da qualidade e vem valorizar os constantes aprendizados acumulados
em cada projeto, impedindo que estes fiquem circunscritos ao seu espaço e tempo.
Há outros aspectos, como os registros de mudanças culturais e econômicas, que
são detectados com as avaliações pós-ocupação e que devem realimentar o
processo, transformando as saídas em requisitos de entrada. A abordagem de
reflexão sobre a informação, contribui para uma entrada de dados mais consistente,
ao invés de corrigir as saídas, gerando maior eficiência no processo de projeto,
segundo Manso e Mitidieri Filho (2011).
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O processo de construção possui peculiaridades que tornam o produto final diferente
de outros produtos seriados. Meseguer (1991) enumera algumas diferenças como o
caráter nômade da construção, a produção centralizada (operários trabalham em
torno do produto final), a sujeição às intempéries, além do fato do ciclo de aquisiçãouso-reaquisição do produto ser muito longo, quando chegar a existir. O apartamentomodelo é um dos artifícios para suprir essa singularidade de cada obra, construído
com as características idênticas às reais e decorado dentro do estande de vendas
de um lançamento imobiliário, funcionando como um protótipo da obra, não sendo
apenas uma ferramenta de venda, de avaliação do cliente sobre a compra, mas
também elucidando eventuais incompatibilidades técnicas que são verificadas e
resolvidas, sendo comuns as visitas de acompanhamento e aprovação pelo
escritório de arquitetura. As ferramentas de visualização 3D têm participado desse
papel de simular as características geométricas da obra e auxiliar o cliente final na
visualização do produto que é adquirido antes de estar pronto.
No contexto de busca por atendimento ao cliente, às normas, à qualidade e à
competitividade, surge um novo paradigma que altera todo o processo produtivo de
edifícios: o BIM (Building Information Modeling) ou Modelagem da Informação da
Construção. Trata-se de uma associação entre uma tecnologia de modelagem e um
conjunto de processos que se utiliza de várias ferramentas para produzir, comunicar
e analisar modelos de construção (EASTMAN et al., 2013), tornando o trabalho de
comunicação do projeto menos suscetível à interpretação do desenho, pois a
informação está presente no elemento modelado.
O BIM baseia-se no princípio do modelo virtual único, contendo informações digitais,
gráficas e não gráficas, acessáveis por todos os intervenientes do empreendimento,
em todas as suas etapas. Esse modelo da construção é baseado em objetos
paramétricos, representando elementos como paredes, portas e seus espaços de
acolhimento, que possuem capacidade de alterar suas geometrias e informações
relacionadas, a partir de parâmetros pré-estabelecidos em famílias. Quando o valor
de um parâmetro de uma família é alterado, ele se altera em todos os objetos do
projeto. Por outro lado, a inteligência desse modelo virtual permite que esses objetos
e espaços criem relações entre si, sendo modificados conforme o local onde são
colocados. Segundo Succar (2013), o modelo BIM permite, além da visualização 3D
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da edificação, a exploração de alternativas, estudo de cenários hipotéticos, detecção
de possíveis interferências, análise de custos, análise de construtibilidade,
planejamento de demolição, gerenciamento e manutenção do edifício.
A Figura 1 representa o ciclo de modelagem da informação BIM, quando várias
ferramentas, como a análise de legislação e normas, geometrias e representações,
simulações de conforto, insolação, luminotécnica, compatibilizações na fase de
projetos, gestão das instalações, reforma, desmanche e demolição e banco de
dados são utilizadas para cada atividade ao longo do processo do empreendimento,
e essas informações podem ser interligadas ao modelo virtual central, permitindo
serem lidas e visualizadas por todos, podendo ser explorada por todo esse ciclo.
Figura 1 - Ciclo de modelagem da informação BIM

Fonte: adaptado de Maló (2007) com ilustrações de Byggforsk, NBLN University of
California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo.

O BIM está mudando a forma como a construção é planejada e executada, pois,
diferentemente do processo tradicional em que há dependências consecutivas das
etapas de planejamento, projeto, execução e uso e manutenção, esse processo
permite a simulação virtual de cada uma dessas etapas, de forma simultânea,
antecipando problemas e permitindo o estudo de soluções alternativas mais cedo.
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Algumas vantagens do uso do BIM para o empreendimento já estão sendo
verificadas em projetos e obras no Brasil, em que o processo foi adotado, segundo
Silva (2014):


comunicação entre profissionais fica mais clara e rastreável;



erros de projeto reduzem drasticamente;



o volume reduzido de retrabalho na obra;



a produtividade aumenta, pois se antecipam os problemas;



o controle sobre o cronograma é mais preciso;



melhora-se a realização das obras;



o desempenho e eco-eficiência das edificações ficam mais confiáveis;



os litígios e as reclamações ficam resguardados com informações sólidas;



a construtora agrega diferenciais de mercado;



facilita o uso de pré-fabricados;



estimativas de custo ficam mais assertivas.

O Gráfico 2 mostra a curva de esforços de projeto ao longo do tempo, comparando o
processo tradicional com o processo em BIM e relacionando com os custos das
mudanças de projeto. No processo em BIM, os maiores esforços concentram-se
mais cedo que no processo tradicional, devido à possibilidade de antecipação dos
requisitos e definições, pelo fato de mais requisitos poderem ser simulados e
decididos por causa das vantagens da modelagem das informações. Isso coincide
com o menor custo das modificações em projeto, o que se verifica adequado ao
processo para atingir aos objetivos de eficácia. Nota-se que a curva antecipada que
representa o processo BIM é indicada como "prática integrada", e encontra
embasamento no conceito da engenharia simultânea, que por sua vez encontra
indícios desde a década de 1970, mas com grande volume de estudos na década de
1990. Segundo Fabricio (2002), esse conceito já determinava características como a
valorização dos projetos no início da concepção do produto, ênfase no planejamento
da sequência das atividades de projeto, multidisciplinaridade e interatividade nas
equipes de projeto, utilização intensiva da tecnologia da informação, importância do
coordenador de projetos no fluxo das atividades e a orientação para o atendimento à
satisfação do cliente. É visto hoje, uma grande oportunidade de aplicação de
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conceitos existentes, mas encontram no intenso desenvolvimento tecnológico,
campo adequado para sua implementação.
Gráfico 2 - Curva Macleamy - Valor agregado e custos de mudanças e distribuição de
compensação atual em serviços de projeto

Fonte: adaptado de AIA-CC (2007) apud Scheer (2013)

Pelo lado da modelagem da informação, é importante que seja definido o que será
extraído, de que forma, com qual precisão, pois isso definirá a estratégia de
modelagem. No início dos trabalhos, o contratante deve ter clareza de como será o
uso das informações do modelo nas etapas subsequentes ao projeto (execução, uso
e ocupação, manutenabilidade): se a medição dos serviços da execução se dá por
ambiente, por setor, por pavimento; essa informação é fundamental para a
modelagem ser planejada de acordo com essas características a serem extraídas.
A grande integração e colaboração entre os processos relacionados à construção no
ciclo do BIM demanda pré-requisitos que farão que esse processo caminhe a
"passos largos" ou continue no "anda e para" nessa caminhada da evolução do setor
da construção civil.
Entre esses pré-requisitos, existem dois pontos importantes para que o BIM se
consolide no Brasil, como vem acontecendo em outros países: a utilização de um
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sistema de classificação da informação da construção, que depende do esforço dos
órgãos padronizadores e da indústria da construção no Brasil, e a interoperabilidade
dos dados entre os diversos programas inerentes ao processo BIM, que demanda
esforços das empresas desenvolvedoras dos programas.
A classificação da informação da construção define códigos, parâmetros e
terminologias para cada elemento, componente, processo, material e outras
informações, no âmbito do setor da construção civil nacional. Alguns avanços foram
feitos com as traduções da ABNT NBR ISO 12006-2 (2010) “Construção de
edificação: Organização de informação da construção − Parte 2: Estrutura para
classificação de informação” e das três primeiras partes da ABNT NBR 159651:2011 - "Sistema de classificação da informação da construção". Porém, apesar de
serem normas válidas, ainda não são utilizadas pelas construtoras. O que se verifica
é a utilização dos mesmos sistemas de identificação dos elementos da construção
relacionados ao Sistema Integrado de Gestão (SIG) da empresa construtora, que
atualmente é quem lidera a solicitação do processo em BIM. A migração para um
sistema unificado é onerosa, demanda revisão de todos os registros e processos da
empresa, mas é fundamental para a consolidação do BIM, pois essas informações
estão presentes em outras pontas do processo, como o fabricante da louça sanitária
que fornece a biblioteca de seus produtos, como o projetista que utilizará essa
especificação para vários clientes contratantes, como o próprio construtor que fará
as aquisições baseadas em planilhas extraídas conforme essa classificação, e como
a empresa que vai fazer o gerenciamento de facilities depois da obra entregue. Não
ter um sistema de classificação da modelagem da informação unificado pode
funcionar nos primeiros projetos-piloto das empresas construtoras, mas certamente
é um passo a ser tomado na direção do uso pleno, colaborativo e integrado do BIM.
A interoperabilidade, que garante a tradução dos dados entre os programas de
diferentes empresas, é outro ponto a ser resolvido e que se encontra em pleno
desenvolvimento, graças ao esforço conjunto dos próprios fabricantes dos
programas. A analogia com a Torre de Babel utilizada no primeiro vídeo promocional
para o uso de um padrão interoperável (IAI, 1994), há vinte anos, permite perceber
como a diversidade de linguagens dificulta e impede a "construção" de um projeto
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em comum, sendo a interoperabilidade a garantia da tradução dessas distintas
linguagens.
Para Soibelman (2010), o BIM é mais do que o projeto e construção virtual: envolve
a integração virtual com a realidade, envolve alavancar uma variedade de
informação e comunicação (desenho paramétrico, verificação de modelos, detecção
de clash, simulação 4D, laser scanning, sensores em facilities), não é um modelo
estático, pois ele está em constante evolução, sendo um modelo que também capta
a história de um projeto e facilita o ciclo da retroalimentação.
O BIM "também permite que os problemas de projeto sejam identificados e
apresenta oportunidades de melhoria contínua. Isto é muito mais eficaz, em termos
de custo, do que esperar até que um projeto esteja próximo de se completar, e
aplicar a engenharia de valor somente depois que as primeiras decisões de projeto
já tenham sido tomadas." (EASTMAN et al., 2013).
A partir da revisão bibliográfica e das práticas encontradas no momento atual, a
partir de entrevistas prospectivas, verifica-se que a etapa de projetos de um
empreendimento imobiliário "aponta para ampliação da complexidade dos
conhecimentos e métodos" (FABRICIO, 2007) e, ao mesmo tempo, está diante de
uma grande oportunidade de revisão de todos os seus processos.
Para o controle da qualidade, o plano ideal de atribuições determina um uso extenso
do autocontrole, com processos automatizados que não dependam da intervenção
humana, como vemos na base da pirâmide do controle, proposto por Juran e Gryna
(1991) na Figura 2. Na faixa intermediária, os próprios colaboradores exercem o
autocontrole, através de instruções de trabalho

determinadas, enfim, por

supervisores que detém os controles mais importantes. No processo do projeto de
arquitetura, a faixa de base onde se pretende o controle com processos
automatizados sempre foi muito estreita, mesmo com o uso do CAD, que, apesar de
um meio digital, não possui a capacidade de deter e transmitir informação através de
sua representação. O processo do projeto de arquitetura em BIM permitirá
determinar vários controles de forma automatizada, através de parâmetros e regras
aplicadas aos seus objetos e à análise dos modelos, ampliando a base da pirâmide
de maneira desejável.
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Figura 2 - Pirâmide do controle

Fonte: adaptado de Juran e Gryna (1991)

É nesse ponto que este trabalho pretende se basear: na revisão dos processos do
projeto de arquitetura a partir das mudanças demandadas pelo BIM, com sua
característica

de

centralização

de

informações

contando

a

"história"

do

empreendimento, tendo a retroalimentação dos projetos como um dos conceitos que
receberá os benefícios desse novo modelo de gestão de processos do setor da
construção civil.
No ciclo global do empreendimento imobiliário, representado na Figura 3, o BIM
transforma-se num poderoso banco de dados com a interface visual agregada que
melhora o entendimento e comunicação entre os agentes e com acesso a todas as
fases, a qualquer momento, permitindo o uso dessas informações para
planejamento, controle e melhoria dos processos.
O projeto de arquitetura, delimitação deste trabalho, é parte de um dos círculos da
Figura 3, que representam os processos que contribuem para o empreendimento de
edificação e tem o papel de conceituar os requisitos iniciais do empreendimento,
conhecendo e assimilando os materiais e processos construtivos, bem como os
retornos relacionados às suas responsabilidades, para avaliar criticamente o que
deve ser melhorado.
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Figura 3 - Ciclo do empreendimento, o BIM e a retroalimentação

Fonte: adaptado de Meseguer (1991) e Eastman et al. (2014)

A partir do ponto de vista global do ciclo de vida da edificação, da antecipação das
decisões, da simultaneidade e integração dos processos que permitem trazer as
simulações de todas as etapas da construção e seu uso para a etapa de projetos,
com o BIM o conceito de retroalimentação perde força na conotação de retorno de
informações verificadas após as ocorrências de cada etapa e ganha a possibilidade
de ser parte integrante do processo de projeto, através do replanejamento de seus
procedimentos.
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Com todas as condições analisadas nesta introdução, avalia-se que o BIM é uma
grande oportunidade, permitida pelo avanço tecnológico, de implementar e,
sobretudo, retomar conceitos estudados há décadas, como a engenharia
simultânea, a abordagem de desempenho do edifício no ciclo de vida, o próprio
conceito do BIM como modelagem de objetos com dados, e, particularmente no
caso deste trabalho, a oportunidade da retroalimentação ter o respaldo necessário
para ser implementado sem ser uma demanda isolada, mas inserir-se no processo
do projeto de forma mais sistemática, reforçando o caráter contínuo da melhoria,
solicitada pelos princípios da qualidade no atendimento ao cliente.

1.1 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é propor diretrizes para retroalimentação do
projeto de arquitetura em BIM, considerando as mudanças no fluxo de trabalho do
processo tradicional de projeto para o processo de modelagem, e seus reflexos na
gestão da qualidade.
A partir da experiência da autora em escritórios de arquitetura na elaboração de
projetos de edifícios habitacionais desenvolvidos em ferramenta BIM, surgiu o
questionamento central de como a retroalimentação dos projetos pode ser
melhorada com a implementação do BIM no processo do empreendimento,
transformando informações passadas em conhecimentos futuros.
O enfoque é dado no gerenciamento dos requisitos e informações que o projeto de
arquitetura recebe, verifica e analisa durante o ciclo de modelagem, reforçando o
aspecto da retroalimentação como atividade perene e não como uma ação
específica, restrita a um momento final do projeto e da obra. Essas informações são
absorvidas pelos procedimentos da gestão da qualidade da etapa de projetos, de
forma que se efetivem nos resultados dos projetos posteriores, agregando valor ao
projeto e empresa.
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1.2 Método
Para atingir o objetivo preliminar de identificar práticas para retroalimentação dos
projetos de arquitetura desenvolvidos em BIM, este trabalho inicia-se com a revisão
bibliográfica que em conjunto com a experiência da autora, somada à pesquisa
prospectiva com escritórios de projeto de arquitetura do mercado imobiliário,
fornecem elementos para o estudo do processo de desenvolvimento do projeto de
arquitetura, que dá subsídios para a proposição de diretrizes para retroalimentação
dos projetos de arquitetura em BIM, como mostrado na Figura 4.
Figura 4 - Método

Fonte: elaborado pela autora

Apesar do trabalho considerar o processo BIM em todo seu ciclo, do planejamento
ao gerenciamento dos facilities, a pesquisa é delimitada pelo escopo do projeto de
arquitetura, que vai desde o projeto conceitual até o "as built", após o encerramento
da execução da obra. Essa delimitação dá-se pelo alcance da ação do escritório de
arquitetura em relação ao seus próprios procedimentos na gestão da qualidade e à
dificuldade de acesso aos dados do processo BIM, após seu desligamento. A
atividade de coordenação dos projetos, que muitas vezes é exercida pelo escritório
de arquitetura, não faz parte desta delimitação por trazer outras demandas muito
específicas que ficam à parte da atividade de projetar.
A revisão bibliográfica aborda inicialmente os conceitos gerais do processo BIM,
com foco na compreensão dos mecanismos que indiquem as mudanças no
processo de projeto e as possibilidades da retroalimentação como atividade perene.
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Em seguida, são abordados aspectos do processo do projeto de arquitetura, com
ênfase nas mudanças na abordagem do escopo, suas responsabilidades e
fluxograma das atividades para, em seguida, fazer a ligação dos dois processos.
Os conceitos de gestão da qualidade dos projetos com ênfase no controle, melhoria
contínua e replanejamento, pilares do PDCA, são pontos de base para a verificação
e análise crítica e seus indicadores de projeto como ferramentas de exame que
incrementam a retroalimentação.
Na parte final da revisão bibliográfica é feita uma correlação entre os processos de
projeto de arquitetura, a gestão da qualidade e a gestão do modelo BIM, explicitando
o panorama geral em que estes assuntos encontram-se atualmente, pois está
relacionado com a proposta de revisão dos processos como resultados da pesquisa.
A autora conta com a experiência de ter participado do desenvolvimento de sistemas
de gestão da qualidade e da implantação de ferramenta BIM em escritórios de
arquitetura do mercado imobiliário para perceber a quantidade de informações do
acervo do escritório que não eram aproveitadas para agregar valor ao trabalho e
para avaliar quais são as práticas que podem ser absorvidas na rotina do escritório
para que as potencialidades do BIM, relacionadas à colaboração e informação,
pudessem retroalimentar os projetos futuros.
Para verificar como os escritórios de arquitetura estão tratando a entrada no
processo BIM foram realizadas entrevistas de prospecção que pudessem contribuir
com os assuntos de gestão da qualidade, retroalimentação e BIM no processo de
projeto. Foram consideradas empresas de projetos de arquitetura no município de
São Paulo que estão utilizando ferramentas BIM e possuem uma base de gestão da
qualidade implementada. Uma análise final é feita considerando aspectos que são
passíveis de serem aproveitados no roteiro de retroalimentação em BIM.
Como resultado da análise dos elementos de base da pesquisa (revisão
bibliográfica, experiência profissional e pesquisa prospectiva), é feita uma proposta
de diretrizes para retroalimentação dos projetos de arquitetura em BIM, a partir da
junção dos impactos das mudanças do processo de projeto com os benefícios
proporcionados pelo BIM.
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1.3 Estrutura do trabalho
O trabalho está divido em seis capítulos. No primeiro capítulo é desenvolvido um
preâmbulo das considerações e justificativas que determinaram a escolha do tema e
formatação da problemática deste trabalho.
O Capítulo 2, nomeado "BIM e o projeto de arquitetura", inicia-se com conceitos
básicos do BIM, enfatizando-o como um processo de gestão de informações que
pressupõe condicionantes extremamente favoráveis para que o ciclo do projeto seja
concebido, concluído e retroalimentado com uma dinâmica mais assertiva. Em
seguida, discorre-se sobre a especificidade do projeto de arquitetura em relação aos
demais projetos, o projeto como processo cognitivo definindo seu caráter criativo,
passando pela análise do progresso de seu escopo, concluindo com o impacto do
BIM no processo de projeto.
No Capítulo 3, "Qualidade do projeto e retroalimentação", são abordados aspectos
da qualidade com ênfase no controle e melhoria contínua, sendo finalizado com as
características da retroalimentação do projeto no empreendimento imobiliário, com a
análise crítica e indicadores de projeto como importantes procedimentos para o
replanejamento das ferramentas que incrementam a qualidade do projeto.
O Capítulo 4 contém as entrevistas prospectivas realizadas com empresas de
projeto de arquitetura, verificando os resultados particulares de cada empresa na
participação em projetos desenvolvidos em BIM e como o tema da retroalimentação
é tratado no escritório.
No Capitulo 5, "Retroalimentação dos projetos de arquitetura em BIM", é feita a
análise do ciclo evolutivo do desenvolvimento do projeto de arquitetura em BIM. Em
seguida, são propostas as diretrizes para retroalimentação do projeto em BIM, com a
explicação das atividades e recursos utilizados.
Por fim, o Capítulo 6 é dedicado às considerações finais, destacando os principais
aspectos da pesquisa e a pertinência de seus resultados, além das conclusões e
perspectivas futuras sobre a retroalimentação nos projetos diante da realidade do
processo BIM.
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2 BIM E O PROJETO DE ARQUITETURA
Uma passagem importante na história do projeto é o processo de criação para a
construção do Domo de Florença (Basílica di Santa Maria del Fiore), por Filippo
Brunelleschi, entre 1420 e 1436 (GOMBRICH, 1988). Após algumas tentativas para
solucionar os andaimes para a grande altura da cúpula, o arquiteto estudou técnicas
do período clássico e desenhou a solução que definiria a cúpula dupla com um
processo construtivo que não era mais do conhecimento dos construtores da época.
Além do domínio da técnica, Brunelleschi avançou na representação construtiva,
criando a perspectiva linear para expressar a intenção do projeto. Essa referência
histórica mostra a importância do registro do projeto como forma de definição
antecipada da construção, mas também revela a importância do estudo e
aprendizado com as soluções anteriores.
Por muito tempo, foi necessário um esforço para representar um objeto
tridimensional, que é a construção, em duas dimensões, criando um conjunto de
documentações gráficas e escritas que comunicasse a intenção do projeto. Cada
folha entregue era trabalhada individualmente e precisava ser compatibilizada com
as demais folhas, durante todo o processo. Além do projeto, o memorial descritivo,
memorial de cálculo, lista de desenhos e revisões, relatórios de análise, planilhas de
custos e quantificações, planejamento da obra, medições, etc, eram documentos
separados, baseados em versões que várias vezes não eram as válidas, criando um
ciclo de desatualizações muito custoso de ser revertido.
Com o BIM, a atividade de projetar e gerir o ciclo da edificação torna-se muito mais
próxima da simulação da construção, facilitando o entendimento e comunicação,
mas exigindo nível mais alto de conhecimento das tecnologias e dos processos. Os
elementos do projeto não são mais conjuntos de representações gráficas, mas
"objetos com parâmetros e comportamento" (EASTMAN ET AL., 2014). A "fonte" das
informações é a mesma para todas as atividades do ciclo da edificação, desde o
planejamento, projeto, fabricação, execução e uso e manutenção, favorecendo a
coerência entre os produtos.
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Diante desse novo modo de abordar a informação da construção, todos os
processos e normas envolvidos são revisados para o pleno avanço do setor da
construção no Brasil, a começar pelo setor de projetos que iniciou seus primeiros
passos no uso do BIM há cerca de oito anos.
Neste capítulo, inicialmente são abordados alguns conceitos importantes para o
funcionamento do BIM e entendimento deste trabalho, como as definições de
modelo, processo e ferramenta BIM, a classificação da informação da construção, a
interoperabilidade, a gestão do modelo através dos níveis de desenvolvimento
(LOD) e a modelagem dos requisitos, que expressem os impactos que o processo
de projeto de arquitetura está recebendo desse novo modo de gestão dos dados da
construção e indique oportunidades de revisão das práticas da retroalimentação.
Num segundo momento é discorrido sobre as características e peculiaridades do
projeto de arquitetura, seu escopo no decorrer do tempo e o fluxo de suas
atividades, enfatizando a necessidade do arquiteto assumir a revisão em seus
procedimentos para acompanhar as transformações decorrentes do BIM.
No Capítulo 3 seguinte, sobre qualidade e retroalimentação, é feita a sobreposição
do processo de projeto de arquitetura, gestão da qualidade e a gestão da
modelagem do BIM, encerrando a revisão bibliográfica.

2.1 Building Information Modeling (BIM)
O BIM é a representação virtual de um edifício, da simulação do seu desempenho,
de seu planejamento, de sua construção e, posteriormente, do seu funcionamento,
definido por ferramentas, processos e tecnologias que são facilitados pelo meio
digital, segundo Eastman et al. (2014). Incorpora funções sobre o ciclo de vida da
edificação, ampliando novas capacidades para o modelo da construção. Sobre a
sigla, os autores diferenciam entre a atividade BIM, definido como Building
Information Modeling (processo) e o resultado da atividade BIM, que é o Building
Information Model (modelo).
A história desse conceito não é recente. Segundo Laiserin,

desde meados da

década de 1970 são conhecidos trabalhos que incluem essas noções de modelo da
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construção com informações atreladas, inclusive um trabalho do próprio Eastman,
publicado em 1975, no Jornal AIA (The American Institute of Architects), em que o
autor já definia noções entendidas atualmente como BIM:
[...] "definir elementos de forma interativa... derivando seções, planos
isométricos

ou

perspectivas

de

uma

mesma

descrição

de

elementos... qualquer tipo de análise quantitativa poderia ser ligada
diretamente à descrição... estimativas de custos ou quantidades de
material poderiam ser facilmente gerados... fornecendo um único
banco de dados integrado para análises visuais e quantitativas...
verificação de código de edificações na prefeitura ou no escritório do
arquiteto." (EASTMAN, 1975 apud EASTMAN et al., 2014).

O BIM pode ser analisado sob três pontos de vista: como um produto, como uma
ferramenta e como um processo (NIBS, 2008 apud MANZIONE, 2013). Na Figura 5,
são destacados esses três pontos de vista dentro do ciclo de modelagem da
informação. O BIM como produto refere-se ao modelo da edificação que agrega
todas as informações através dos objetos paramétricos que contém. O BIM como
ferramenta refere-se aos programas e extensões que interpretam e agregam
informações ao modelo virtual. O BIM como processo relaciona-se às atividades de
gestão da modelagem, desenvolvidas por todo o ciclo da edificação.
Figura 5 - Três abordagens do ciclo de modelagem da informação BIM

Fonte: adaptado de Maló (2007) e Nibs (2008)
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No presente trabalho, adota-se a abordagem do BIM como processo e pressupõe
que informações atribuídas ao modelo no decorrer das atividades do seu escopo
sejam utilizadas para gerar valor ao projeto de arquitetura, através da utilização das
ferramentas.
2.1.1 Modelo BIM
O modelo BIM é resultado da modelagem paramétrica baseada em objetos em que
ela representa os objetos por parâmetros e regras que determinam a geometria,
além de outras propriedades não geométricas, conforme definição de Eastman et al.
(2014).
Para Succar (2013), o modelo BIM é uma coleção de objetos que representam
elementos da construção e seus espaços, além de possuir regras paramétricas
associadas que dão a capacidade de se modificarem conforme o contexto em que é
inserido. Na Figura 6, são destacados alguns elementos da construção como
colunas, portas e janelas. Esses elementos são representados por objetos em 3D
que carregam informações próprias como suas especificações de material, cor,
dimensões, códigos, identificações, mas também se relacionam com o local onde se
encontram, como o compartimento, o pavimento, pé-direito do pavimento,
quantidades, insolação, etc.
Figura 6 - Modelos baseados em objetos

Fonte: adaptado de Succar (2013)
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A parametrização dos objetos permite que existam características que são alteradas
por cada instância alocada, como a altura do peitoril de uma janela, e pelo tipo de
janela, como quando uma dimensão é alterada, todas as janelas desse tipo sofrerão
essa alteração, automaticamente no modelo todo. O mesmo acontece com a
alteração da numeração dessa janela. Essa capacidade faz que a documentação do
projeto tenha grande nível de confiabilidade, porque essas alterações acontecem
nas vistas em planta, cortes, elevações, perspectivas e tabelas de quantificações, ao
mesmo tempo. As informações contidas nos objetos podem ser extraídas do
modelo, filtradas e organizadas, de forma que cada agente do processo consiga as
informações necessárias para a etapa em questão.
Na chamada biblioteca de elementos é onde são centralizados e gerenciados os
objetos, suas características e seus parâmetros. Durante o desenvolvimento do
projeto, é nela que o projetista busca o elemento para ser inserido no modelo,
portanto, todos os requisitos necessários, conforme a qualidade requerida, devem
estar presentes nessa biblioteca. Conforme destaca Eastman et al. (2014), "com o
tempo, o conhecimento traduzido nessas bibliotecas de elementos se tornará uma
questão estratégica, pois elas representarão as melhores práticas, à medida que as
empresas as melhorem progressivamente, por meio das informações baseadas no
uso do empreendimento e nas experiências acumuladas". A biblioteca de elementos
é um importante assunto que está em constante evolução, pois, se no momento
atual cada escritório de projetos precisa "fabricar" sua biblioteca, mesmo que em
muitos casos esse serviço seja terceirizado, a tendência é existir uma biblioteca
"nacional", gratuita, para uso com informações básicas com a classificação das
informações da construção padronizadas, como já existe em alguns países com o
BIM em estágio mais avançado.
2.1.2 Processo BIM
A possibilidade de ir agregando informação e complexidade de geometria aos
objetos permite que um mesmo modelo possa partir de um estudo volumétrico com
implantação, insolação e dados iniciais de viabilidade econômica e se desenvolva
durante todo o processo de projeto, execução e manutenção, durante seu uso.
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O processo BIM pode ser entendido como as atividades de troca entre ferramentas e
modelo, durante todo o ciclo da edificação. Na Figura 7, é apresentada uma das
bases do conceito BIM, que é o caráter colaborativo do processo de projeto. Todos
os intervenientes colaboram ou extraem informações deste modelo disponibilizado
num servidor em nuvem que, por ser centralizado, distribui a mesma informação
para todos, minimizando o problema de cada documento ser extraído de versões
desatualizadas diferentes.
No caso da etapa de projeto, cada disciplina desenvolve seu próprio modelo a partir
de diretrizes criteriosas lançadas pela coordenação que depois são combinados num
modelo central através de links, formando o conjunto completo da construção virtual.
A partir de programas específicos, é realizada a quantificação, análise e verificação
dos parâmetros importantes para o uso no ciclo do empreendimento.
Figura 7 - Esquema de compartilhamento do projeto no BIM

Fonte: adaptado de Kiviniemi (2011)

Um documento fundamental na gestão do processo BIM, inclusive para o
compartilhamento entre as disciplinas, chama-se diretrizes para modelagem, onde
concentram-se todos os requistos para que os resultados sejam compatíveis com as
necessidades do produto final. Este documento é emitido pelo cliente e deve refletir
seus interesses para extrair as informações necessárias à gestão da obra e de uso,
operação e manutenção posteriores.
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A implantação do processo BIM no ciclo do empreendimento, seja na empresa de
projeto ou construtora ou incorporadora, deve ser gradual por ser complexo e
demandar patamares de consolidação das mudanças que pressupõe. Succar (2013)
classificou três estágios de adoção do BIM, conforme visto no Quadro 2. O autor
também destaca um estágio anterior ao BIM, chamado de pré-BIM, representando o
processo tradicional de projeto. Os estágios 1, 2 e 3 estão caracterizados pela
evolução no nível de colaboração entre os agentes de todos os processos
envolvidos em que é importante destacar a característica principal de cada estágio
que evolui da modelagem para a colaboração e, por fim, a integração dos
processos. É possível afirmar que, no momento atual dos escritórios de arquitetura,
com poucas exceções, a maioria encontra-se num estágio de adoção 1, com grande
ganho de qualidade em seus processos internos, mas sem a interface de
colaboração com outras disciplinas, nem com o contratante, como é constatado no
Capítulo 4, na análise das pesquisas com os escritórios de arquitetura.
Quadro 2 - Estágios de adoção do processo BIM
Estágio de
adoção do BIM

Característica

Requisitos do Processo de Trabalho

Processo tradicional de projeto, não colaborativo,
sequencial e não simultâneo, CAD 2D.

Pré-BIM
Modelagem

Modelagem baseada em objetos, com uso de
ferramenta BIM, não colaborativo, sequencial e não
simultâneo.

1

Colaboração

2

Integração

3

Fonte: adaptado de Succar (2013)

Colaboração baseada em modelo, com troca de
arquivos em formato proprietário ou interoperável
(IFC). Comunicação multidisciplinar não simultânea,
mas com delimitação de responsabilidades.
Integração baseada em rede, em formato
interoperável, com colaboração entre todos os
intervenientes, através de todo o ciclo de vida do
edifício. Troca de arquivos interoperáveis IFC e
BCF.
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O avanço nos estágios de adoção não depende exclusivamente da vontade de um
dos intervenientes, pois, sendo um processo colaborativo, a partir do estágio de
adoção 2, é pressuposto que há uma demanda e coordenação específica dos
requisitos do modelo, exigindo, inclusive, mudanças contratuais.
Na Figura 8, ao estudar o que ocorre com as fases do ciclo de vida do modelo nos
avanços dos estágios de adoção do BIM, Succar (2013) detecta as diferenças que
devem acontecer em relação ao paralelismo (fast-tracking) das fases de projeto e
especificação; construção e fabricação; operação, manutenção e operação.
Figura 8 - Fases do ciclo de vida do modelo, nos estágios de adoção do BIM

Fontes: adaptado de Succar (2013)
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No estágio 1, a modelagem de cada fase só se inicia com a finalização da anterior,
de modo sequencial, e a troca de dados é feita somente nos pontos de passagem,
procedendo-se a evolução do modelo BIM para a etapa seguinte.
No estágio 2, o modo de colaboração "instiga" o fast-tracking, permitindo o
intercâmbio de dados entre as fases de projeto e construção, diminuindo o tempo
total de modelagem, em comparação ao estágio 1.
Finalmente no estágio 3, o fast-tracking torna-se "necessário" para promover a
integração, permitindo o intercâmbio com dados e aprendizados da construção e
operação, tornando o modelo BIM da etapa de projetos mais consistente, com
informações sendo trocadas durante o processo e não como uma "entrega de
bastão". É este estágio 3 que será considerado para a proposta de diretrizes para
retroalimentação dos projetos em BIM, objetivo deste trabalho, pela oportunidade de
ter o envolvimento dos agentes relacionados a essas fases, permitindo a
antecipação do processo de retroalimentação.
O estágio 3 é, também, condição para a IPD (Integrated Project Delivery), que
significa "entrega do projeto integrado" e é baseado na colaboração num grau que
inclui relações de contrato baseadas em desempenho da equipe, que por sua vez é
construído sobre a confiança entre as partes.
Vale lembrar, segundo Succar (2013), que esses estágios de adoção avaliam a
qualificação dos recursos da empresa e sua equipe, mas não a competência com
que ela desempenhará o serviço.
Os recursos exigidos num estágio de adoção avançado são muito complexos e
abrangentes. Na Figura 9, é apresentado um panorama do conjunto de recursos
para o entendimento do domínio do BIM, desenvolvido por Succar (2013). Esse
panorama é formado por três campos principais: Tecnologia, Processo e Política, e
cada campo possui seus subcampos de recursos. A partir dos subcampos, derivamse outros recursos requeridos que não estão apresentados nesta figura por ser uma
extensa lista que inclui desde soluções de redes e segurança, aplicativos,
equipamentos do campo da tecnologia, até melhores práticas, estudos de caso,
normas

do

campo

da

política,

passando

por

conhecimento,

habilidades,

diferenciação de serviços e produtos, do campo de processos. Sem o trabalho em
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conjunto desses recursos, a implementação do BIM não consegue sustentação para
próximos estágios.
No campo da Tecnologia, agrupam-se os especialistas em desenvolvimento de
programas, equipamentos e sistemas necessários para aumentar a eficiência,
produtividade e rentabilidade do processo.
No campo do Processo, agrupam-se os colaboradores de projeto, construção,
fabricação, uso, gestão e manutenção, que incluem os proprietários, arquitetos,
engenheiros, empreiteiros, gerentes e todos os outros intervenientes envolvidos em
autoria, entrega e operações dos edifícios.
No campo da Política, agrupam-se os agentes focados em preparar profissionais,
entregando pesquisa, distribuindo benefícios, alocando riscos e minimizando os
conflitos dentro da indústria da construção. Possuem a característica de não gerar
quaisquer produtos de construção, mas são organizações especializadas, como
centros

de

pesquisa,

instituições

de

ensino

e

órgãos

reguladores,

que

desempenham um papel preparatório, regulamentador e contratual no processo de
concepção, construção e operações.
Figura 9 - Conjuntos de recursos do BIM

Fonte: adaptado de Succar (2013)
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Diante desse complexo conjunto de recursos, fica clara a necessidade de mudança
de patamar no planejamento da qualidade que torna-se necessário ser revisado,
acompanhando o novo fluxo desenhado pelo BIM.
2.1.3 Ferramentas BIM
Como ilustrado na Figura 1, o BIM demanda o uso de vários programas durante todo
o ciclo para as diversas atividades relacionadas à gestão do empreendimento como
os programas de modelagem, simulações, desempenho, memoriais, custos,
compras, cronograma, logística, gestão de facilities, verificação de requisitos,
atendimento às normas e legislações, etc.
As ferramentas disponíveis de criação de modelos 3D nem sempre incorporam
propriedades e atributos analisáveis, como no caso do BIM. Da mesma forma, as
ferramentas de custos e de gestão de facilities nem sempre têm a capacidade de
acessar os dados do modelo em BIM. As ferramentas BIM para cada atividade do
ciclo da edificação devem ter tecnologia para esse processo e o número de opções
tem crescido a cada dia. As ferramentas BIM relacionadas a projeto podem ser
classificadas de acordo com sua função, conforme visto no Quadro 3.
Quadro 3 - Programas que suportam a tecnologia BIM, quanto à função
Ferramenta de

Função principal

Exemplos

Autoria

Modelagem, inserção
de dados e parâmetros

Revit Architecture, Bentley Architecture,
ArchiCAD, Vectorworks.

Análise

Análises por regras,
compatibilização,
verificação,
quantificação,
orçamentação,
validação, cronograma

Navisworks Manage, Navisworks Simulate,
Solibri Model Checker, Solibri Viewer,
Ecotect Analysis, Tekla BIMsight,
SimpleBIM.

Comunicação

Comunicação e
registro de solicitações,
questões

BIMcollab e todos os programas de autoria
e análise que adotaram o formato de troca
aberto BCF.

Fonte: elaborado pela autora
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As ferramentas BIM de autoria são utilizadas pelos projetistas para a criação e
interação com o modelo, com inserção e edição dos dados e parâmetros dos
objetos.
As ferramentas BIM de análise utilizam o modelo para visualizar e acessar os dados,
utilizando-se de critério de regras para planejamento e custos, coordenação,
compatibilização, quantificação, cronograma, validação e análise energética.
As ferramentas BIM de comunicação funcionam a partir das ferramentas de autoria
ou de análise, mas trocam e registram apenas as informações de comunicação
através de um formato aberto, não sendo trocados os dados do modelo, tornando a
atividade de comunicar muito mais ágil.
Cada ferramenta de cada fabricante de software tem suas características, mas um
recurso que tem sido muito explorado é a instalação de plugins ou extensões dos
programas com funções pré-programadas que permitem personalizar a plataforma
para um uso mais amigável para as funções do escritório como, por exemplo, uma
extensão que numera as vagas da garagem automaticamente.
As ferramentas de autoria e de análise não permitem que os arquivos digitais sejam
trocados diretamente entre os programas. Dessa forma, um modelo gerado no
programa Revit Architecture não pode ser aberto diretamente no Solibri Model
Checker; antes, é necessário convertê-lo a um padrão "neutro" para fazer essa
troca. Essa passagem entre programas chama-se interoperabilidade, que será visto
no item seguinte.
2.1.4 Interoperabilidade
Interoperabilidade é a troca de informações entre dois ou mais sistemas. Um dos
princípios do BIM e, ao mesmo tempo, um de seus maiores desafios, é a
colaboração entre os diversos agentes do processo de projeto, construção e uso e
operação, a partir do modelo central.
A quantidade de ferramentas produzidas para o processo BIM não cessa seu
crescimento e permite que cada escritório possa escolher seu programa conforme
as características mais convenientes para seus produtos.
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Nos primeiros projetos-piloto desenvolvidos em BIM no setor imobiliário, foi exigido o
uso de programas da mesma plataforma para todas as disciplinas do projeto com a
expectativa de evitar problemas de compatibilidade na junção dos modelos virtuais.
Mas é fato que cada escritório de projetos trabalha com um software diferente,
adequado à sua disciplina, preferências e custos.
Os formatos de troca podem ser classificados em proprietário e aberto, conforme o
Quadro 4.
Quadro 4 - Formatos de troca de modelos
Formato de troca

Proprietário

Aberto

Características

Exemplos

Permite ser aberto
somente na mesma
plataforma do
fabricante

Revit Architecture, Bentley Architecture,
ArchiCAD, Vectorworks, Navisworks
Manage, Navisworks Simulate, Solibri Model
Checker, Solibri Viewer, Ecotect Analysis,
Tekla BIMsight, SimpleBIM

Permite ser aberto em
várias plataformas,
promove a
interoperabilidade

IFC, BCF, IDM, IFD, MVD (adotados pelos
BuildingSmart), etc.

Fonte: elaborado pela autora

Os projetos desenvolvidos com formatos de troca proprietários representam a
situação em que os envolvidos no processo de projeto baseiam-se em programas do
mesmo

fabricante,

para

minimizar

problemas

de

interoperabilidade.

Esse

desenvolvimento se adapta nos casos de empresas construtoras que modelam
internamente os projetos executivos desenvolvidos em 2D pelos projetistas para
conseguir os benefícios do BIM em relação ao planejamento da obra.
A escolha por uma única plataforma de fabricante de software tem sido utilizada
para contratos de empresas estatais mostrando, porém, que não é um caminho que
promova a liberdade dos recursos de cada projetista e agente do processo. Por
outro lado, foi desenvolvido pelo Governo de Santa Catarina (2014) o primeiro
Termo de Referência para desenvolvimento de projetos com o uso do BIM lançado
por um governo de Estado com base num formato de troca aberto, o que garante
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que todos os projetistas, independentemente do software utilizado, possam
participar das concorrências públicas.
Os formatos abertos de troca de dados permitem que as informações, que são a
base do BIM, possam ser recebidas, analisadas, processadas e utilizadas entre os
colaboradores de todas as etapas do empreendimento, independentemente da
escolha do programa, funcionando como um tradutor que garante que as
informações importantes serão corretamente preservadas durante as trocas do
processo.
Padrões ou formatos abertos para troca de dados dos programas BIM, agrupados
como OpenBIM, vêm sendo desenvolvidos há mais de duas décadas por uma
entidade de âmbito internacional, criada e patrocinada por fornecedores de
programas, hoje chamada de buildingSMART e vem unindo esforços de vários
países e empresas para que os dados no fluxo de trabalho sejam eficientes para o
sucesso do processo como um todo. A buildingSMART (2015), além do
desenvolvimento de suas pesquisas, é parceira da ISO e OGC nesse esforço. A
entidade certifica os programas que se utilizam dos padrões abertos oficiais para
importar ou exportar, que atualmente são:


o IDM (Information Delivery Manual) para descrição de processos;



o IFC (Industry Foundation Classes ) para compartilhar modelos;



o BCF (Building Collaboration Format) para compartilhar informações de
coordenação, baseado em XML (eXtensible Markup Language), extensão da
linguagem da web;



o IFD (International Framework for Dictionaries) para o mapeamento dos
termos utilizados em dicionários de dados; e



o MVD (Model View Definition) para o processo de tradução dos dados do
ciclo de vida da construção.

Para o propósito do presente trabalho, os principais formatos abertos que irão
interferir diretamente na rotina do processo de projeto de arquitetura são o IFC,
como padrão aberto para troca de modelos e o BCF, como padrão aberto para a
troca das informações de análise.
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Revisando os fundamentos do funcionamento do BIM como um processo
colaborativo baseado no acesso a um modelo central com dados relacionados,
é importante que sejam garantidas a liberdade na escolha dos programas e a
confiabilidade na troca dos modelos e das informações geradas para os modelos.
Segundo Eastman et al. (2014), entre os formatos abertos para troca de modelos, a
tendência que vem sendo confirmada é o uso do IFC como padrão internacional
para interoperabilidade em BIM. O IFC é um formato de compartilhamento de dados
para objetos 3D, certificado pela ISO, e contém especificações de classes de objetos
necessários para a representação do modelo do edifício.
Para o planejamento do projeto no escritório de arquitetura, é no documento
diretrizes de modelagem, recebido do cliente, que se encontra a relação de como
cada componente do modelo da construção deve ser modelado e exportado para o
formato IFC: uma parede e suas camadas de alvenaria e revestimentos externos e
internos devem ser modelados pela disciplina arquitetura e exportados como ifcWall.
Uma coluna de concreto deve fazer parte do modelo estrutural e exportado como
ifcColumn. Essa definição sobre o tipo de objeto IFC deve ser feito pelo cliente que
vai gerenciar o modelo federado, que é a combinação dos modelos de autoria de
cada disciplina (arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas, elétricas, ventilação e
ar condicionado, etc.), como ilustrado na Figura 10.
Figura 10 - Combinação dos modelos de cada disciplina num modelo federado

Fonte: adaptado de Manzione (2013)

48

O formato aberto BCF (Building Collaboration Format) foi desenvolvido pelas
empresas Tekla e Solibri, sendo adotado pelo buildingSMART a partir do outubro de
2014 para permitir o compartilhamento das comunicações de questões e conflitos
encontrados pelos programas de análise e verificação, sem a necessidade de
transportar todos os dados, ou seja, trata-se de um equivalente ao IFC, mas
relacionado somente às informações de comunicação.
A partir do programa proprietário de análise, o usuário coordenador aciona o plugin
(extensão) ambientado na nuvem e faz seus comentários diretamente no objeto ou
numa vista. Na outra ponta, o projetista, também na sua própria plataforma de
modelagem, aciona o plugin e acessa o comentário, identificando automaticamente
o objeto referido e respondendo ao questionamento feito. Todos os dados ficam
registrados no programa gerenciador, podendo ser acessados e filtrados por
assunto, conforme exemplificado na Figura 11.
Figura 11 - Comunicação em padrão aberto BCF

Fonte: adaptado de BimCollab (2013)

Apesar da data recente de adoção pelo buildingSMART, o BCF é um padrão que
"fecha" um ciclo de um estágio do BIM na etapa de projetos, na opinião da autora,
pois supera a barreira do programa a ser escolhido pelo escritório estar relacionado
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ao programa exigido pelo cliente contratante ou da contratante escolher seu parceiro
de projeto pelo programa que ele utiliza.
2.1.5 Classificação da informação da construção
Além da interoperabilidade, outro desafio na implantação do BIM no Brasil é a falta
de uma classificação da informação da construção. Cada empresa construtora
mantém sua codificação para os componentes e serviços e os projetos seguem as
orientações de cada cliente contratante. Isso cria grande quantidade de dados a
serem gerenciados nos objetos dos modelos, mas com utilidade muito limitada,
obrigando o escritório de arquitetura a manter bibliotecas BIM para cada cliente, o
que é um empecilho para o fluxo do trabalho otimizado e à redução de falhas.
A sistematização da classificação da informação é importante para a cooperação e
comunicação entre os agentes da cadeia produtiva, facilitar a interoperabilidade
entre os sistemas, aumentar a produtividade e qualidade dos serviços e facilitar a
gestão de ativos e operação da logística, conforme ABNT (2011). A classificação é
inserida em cada elemento e material do modelo da construção. Por exemplo, para a
gestão de ativos, o formato COBie, que é um formato de troca de informações sobre
os ativos do edifício, necessita que a classificação que constar nas tabelas do
projeto sejam as mesmas do modelo.
Com a publicação da tradução da NBR ISO 12006-2 (2010), inicia-se uma série de
normas com o objetivo de organizar, classificar e rastrear informações em bancos de
dados do processo BIM, criando uma estrutura e recomendações para sistemas de
classificação e tabelas, relacionados a todo o ciclo de vida da edificação, dando um
passo largo que se consolidará com a real adoção nos processos, como já acontece
nos países com uso avançado do BIM. A NBR ISO 12006-2:2010, intitulada
"Construção de edificação - Organização de informação da construção - Parte 2:
Estrutura para classificação de informação", indica e relaciona classes de resultados
da construção, do processo da construção, de recursos da construção e de
propriedade/característica.
Na Figura 12, é apresentado o mapeamento dos recursos e resultados em função
das etapas do ciclo de vida. Nota-se que, além das tradicionais etapas do ciclo do
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empreendimento (incepção/projeto, produção, uso e manutenção), é adicionada a
etapa de decomissionamento e demolição, em concordância com a abordagem do
ciclo de vida.
Figura 12 - Recursos e resultados para etapas do ciclo de vida de unidades de construção

Fonte: ABNT NBR ISO 12006-2 (2010)

O sistema propriamente dito está sendo relacionado na publicação da série ABNT
NBR 15965, sob o título geral “Sistema de classificação da informação da
construção”, com as partes 1, 2 e 3 já publicadas e válidas, com a previsão total das
seguintes partes:


Parte 1: Terminologia e estrutura;



Parte 2: Características dos objetos da construção;



Parte 3: Processos da construção;



Parte 4: Recursos da construção;



Parte 5: Resultados da construção;



Parte 6: Unidades da construção;



Parte 7: Informação da construção.
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A estrutura do sistema relaciona classes e princípios de especialização numa
estrutura de códigos que itemiza grupos, componentes, etapas, funções, tipos e
subtipos, conforme ABNT (2011), representado no Quadro 5:
Quadro 5 - Tabelas Estrutura de classes e de identificadores mescladas
Identificadores

Classes
Identificador
de grupo

Tema

Assunto

Identificador
de assunto

Classsificação

Características dos
objetos

Materiais

M

0M

0

Propriedades

P

0P

Fases

F

1F

Serviços

S

1S

Disciplinas

D

1D

Funções

N

2N

Equipamentos

Q

2Q

Componentes

C

2C

Elementos

E

3E

Construção

R

3R

Unidades

U

4U

Espaços

A

4A

Informação

I

5I

1

2

3

4

5

Processos

Recursos

Resultados da
construção
Unidades e espaços
da construção
Informação da
construção

Níveis 1
a6

00
até
99

Fonte: adaptado de ABNT (2011)

Exemplo do componente janela, conforme ABNT (2011):







Aberturas, passagens e proteções
Janelas
Componentes das janelas
Caixilhos e peitoris para janelas
Venezianas das janelas
Janelas por tipo de material

2C.30.00
2C.30.20.00
2C.30.20.11
2C.30.20.11.14
2C.30.20.11.17
2C.30.20.14

Espera-se que as partes seguintes da ABNT NBR 15965 sejam publicadas e, uma
vez completas, sejam de fato adotadas para um efetivo uso do BIM nas suas
características de colaboração e integração.
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2.1.6 Níveis de desenvolvimento do modelo (LOD ou ND)
O princípio do modelo da construção virtual e centralizado, em que todos acessam
ao longo do desenvolvimento do ciclo de vida do planejamento, projeto, obra e uso e
manutenção, pressupõe grande coordenação de seus conteúdos.
O conceito de níveis de desenvolvimento (ND) do modelo ou Level of Development
(LOD) foi criado em 2008 pelo AIA (The American Institute of Architects) para
categorizar o conteúdo e detalhamento das informações contidas no modelo,
permitindo coordenar o processo entre os intervenientes do empreendimento.
O modelo da construção pode ser criado na fase conceitual do empreendimento e
seguir uma evolução que é demandada pelo fluxo da gestão do projeto, partindo de
uma volumetria simples com parâmetros que interessam para a tomada de decisões
da viabilidade, como área construída, coeficiente de aproveitamento, recuos,
gabaritos, estudos básicos de insolação, e sua geometria tornar-se mais complexa e
precisa, com quantidade de informações crescentes no decorrer do projeto, até
chegar no modelo da obra concluída ("as built") e apta para o gerenciamento de
facilities em BIM. Portanto, o conceito de LOD inclui os aspectos gráficos e o
desenvolvimento da informação e vale lembrar que se trata de uma convenção, já
que é possível realizar um estudo de volumetria com informações complexas
atreladas ao volume, assim como é possível construir uma geometria complexa sem
muitas informações relacionadas.
As escalas definidas pelo AIA variam de LOD 100 ao LOD 500, conforme Quadro 6,
e seus conteúdos e usos devem ser relacionados no documento de diretrizes de
modelagem para o planejamento do modelo da construção pelo gestor BIM do
projeto, ligado ao cliente contratante. A partir do fluxo do trabalho, são definidas
quais disciplinas devem adotar quais escalas LOD, para quais elementos. Portanto,
não significa necessariamente que com o avanço das etapas, todas os projetistas
passam para o mesmo LOD. O critério é de necessidade, levando em conta a
especificidade do projeto, podendo existir níveis de LOD intermediários, como LOD
350 para um caso intermediário entre 300 e 400.
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Quadro 6 - Níveis de desenvolvimento (LOD) em relação à complexidade do modelo
Nível de
desenvolvimento ND

Característica principal

Densidade gráfica

ou Level of
Development LOD
Conceitual
ND 100 ou
LOD 100

ND 200 ou
LOD 200

ND 300 ou
LOD 300
ND 400 ou
LOD 400
ND 500 ou
LOD 500

estudo de massa, implantação,
orientação, estimativas de custo,
estratégias de atendimento
desempenho e sustentabilidade
Geometria aproximada
e informações e pré-definições de
sistemas
Geometria precisa
e informações, sistemas definidos e
compatibilizados
Fabricação
montagem ou execução, meios e
métodos de construção
As built
operação e manutenção

Fonte: adaptado de AIA (2008) e ilustrações Contier (2013)

Os níveis de desenvolvimento equivalem, em conceito, às denominações de etapas
do processo de projeto tradicional, em que se davam nomes para definir conteúdos,
de forma a conduzir a gestão dos projetos com a equipe multidisciplinar. No
processo do projeto em BIM, essas fases podem ser antecipadas e misturadas,
criando condições de seleção de alternativas de projeto mais interessantes para as
características específicas do empreendimento. O modelo da etapa conceitual pode
conter elementos em LOD 100 mas alguns outros elementos, como uma pele de
vidro da fachada, pode estar em LOD 200 para simular desempenhos mais
favoráveis. Assim como é possível encontrar a denominação LOD 350 para
conteúdos intermediários entre LOD 300 e LOD 400.
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2.1.7 Modelagem de requisitos em BIM
Requisitos são propriedades, comportamentos ou necessidades de um produto ou
processo para atender determinada expectativa. Gerenciamento de requisitos é o
processamento das informações num processo sistemático de captura de requisitos,
tornando-as disponíveis para a equipe de projeto, segundo Baldauf, Formoso e
Miron (2013), e contribui para a geração de valor nos empreendimentos de
construção. Inclui encontrar, documentar, rastrear e organizar.
Um

importante

conceito

relacionado

ao

gerenciamento

de

requisitos

e,

consequentemente à retroalimentação, é a rastreabilidade, que permite localizar um
elemento ou informação e relacioná-los a outros a partir de atributos de requisitos.
Segundo esses autores, entre as diversas abordagens para modelar requisitos, o
foco na etapa de estruturação é o ponto em comum entre elas. A necessidade de
registrá-los e estruturá-los é destacada. No modelo de requisitos de Kiviniemi
(2005), utilizado pelos autores em artigo sobre modelagem de requisitos com uso do
BIM, os conflitos entre requisitos e soluções devem ser facilmente visualizados e
gerenciados pela equipe de projeto através do desenvolvimento de templates
(modelos) de requisitos para cada tipo de edificação e comparação de informações
de manutenção ao longo do ciclo de vida da edificação, além da comparação com
outros empreendimentos. Ainda segundo Kiviniemi (2005), os requisitos podem ser
hierarquizados por categorias funcionais (como os requisitos de segurança,
iluminação, de acústica) e de níveis de detalhe da construção (como projeto, terreno,
requisitos de espaços).
Na análise da modelagem de requisitos, Manzione (2013) destaca a dificuldade na
modelagem de espaços, pois possuem uma semântica complexa, difícil de ser
capturada por um modelo de informação. Um elemento parede possui uma
superfície que faz parte, não só desse elemento, mas também ao espaço a que
pertence, e o espaço pode exigir requisitos que se sobrepõem ao do elemento.
Na relação do escritório de projetos com o cliente contratante devem ser definidas
diretrizes de modelagem para que sejam atendidas as necessidades da contratante
no processamento e no formato das informações para que se obtenham os
resultados desejados.
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2.2 Projeto de arquitetura
Com a visão dos conceitos e possibilidades do BIM no ciclo do empreendimento,
grandes alterações se refletem no processo de projeto de arquitetura em função das
mudanças de requisitos como produto, comunicação, cronograma, integração com
os demais processos, mas sobretudo da responsabilidade do arquiteto perante às
decisões projetuais que determinam o desempenho do edifício em seu ciclo de vida.
Para responder a essas demandas, é necessário conhecer a evolução de como o
projeto de arquitetura tem se desenvolvido e como tem sido sua representatividade
no ciclo do empreendimento. Na análise do escopo e do fluxo do projeto, pretendese criar uma base para compreender o tamanho da mudança que se necessita para
planejar esses passos através da gestão da qualidade, criando segurança e
confiabilidade nesse processo.
Projeto [...] é um processo essencialmente intelectual, que se inicia
com identificação de uma necessidade e que prossegue numa
interação permanente entre a ideia inicial e os múltiplos fatores de
ordem diversa - política, social, econômica e tecnológica - que
condicionam a sua realização, passando por sucessivas etapas,
progressivamente mais detalhadas, até a total definição da
construção e da exploração do empreendimento. (COUTINHO, 1978,
apud FABRÍCIO, 2003, p.2)

Do ponto de vista do processo, o projeto de arquitetura pode ser analisado sob o
conceito de concepção e de produção. A concepção técnico-construtiva de um
projeto

envolve

a

definição

geométrica

da

forma,

suas

dimensões,

o

estabelecimento do sistema estrutural e o dimensionamento de seus elementos, a
definição da instalação elétrica, hidráulica, de esgoto e drenagem, os sistemas de
iluminação e de comunicação, as definições das instalações de ar condicionado,
ventilação e exaustão, a definição das vedações e aberturas, a definição das áreas
permeáveis e impermeáveis, os parâmetros de desempenho e de sustentabilidade
(incluindo economia de energia) e outras definições necessárias.
O projeto para produção da construção envolve o estabelecimento dos eixos de
referência, as marcações da estrutura, as marcações das instalações, a marcação e
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paginação das alvenarias, as especificações dos materiais e equipamentos, as
quantificações de materiais e componentes.
Muitas vezes acontece uma separação entre concepção e produção, que prejudica a
elaboração do projeto e a construção. Os desencontros e as correções levam à
necessidade de revisão do que já foi projetado, com perdas de prazo e de qualidade.
A concepção técnico-construtiva é diferente da criação da forma arquitetônica e de
seus atributos. Esta pressupõe uma solução técnico-construtiva, mas estabelece
parâmetros que a extrapolam e que se relaciona com os significados e com o caráter
a ser assumido pela edificação. Trata-se de conhecer, por todos os parâmetros
desejáveis, e encontrar a melhor maneira de realizá-la.
A concepção da forma deve ser aderente à concepção técnico-construtiva e com o
projeto para produção. Quanto mais explícitos e conhecidos forem os parâmetros,
melhor será o entendimento e a realização. Nesse sentido, esses três elementos
caminham sempre juntos, não havendo término de um para início do outro, todos os
três tendo sua continuidade nas ações de uso e manutenção. A interação entre
esses três fatores: forma, técnica e produção possibilita uma análise contínua dos
custos e tempos envolvidos.
Fabricio (2002) define o projeto na construção de edifícios de forma a considerar o
ambiente social e produtivo, com uma série de regulações e requisitos, com um
propósito definido, estando assim, inserido num "subprocesso industrial, circunscrito
em um dado ambiente produtivo". "O ponto de partida do projeto é sempre uma
demanda pautada por determinadas condições de contorno e requisitos".
Segundo Fabricio (2002), entendido como sistema, as habilidades intelectuais que
permeiam o processo de projeto funcionam como um filtro modificador para as
informações

recebidas

como

entrada,

transformando-as

em

informações

qualificadas na saída (Figura 13). Nesse processo intelectual encontram-se as
diferenças e variedades de soluções de cada arquiteto, cada escritório, para uma
mesma problemática, caracterizando a criatividade do projeto. Na expressão dessas
informações qualificadas, com a interação com outros projetistas, a problemática
inicial vai se modificando, ganhando novos "contornos e maturidade".
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As habilidades intelectuais que transformam as informações recebidas em projeto,
definidas por Fabricio (2002), são:


Capacidade analítica e de síntese - a partir de informações iniciais, é a
capacidade de "obter, ordenar, classificar e hierarquizar várias informações
desconexas e formular um problema a ser resolvido".



Criatividade e o raciocínio - relacionada à capacidade de propor soluções
originais e coerentes com o problema proposto.



Conhecimento - refere-se às experiências e formações anteriores dos
projetistas, inclusive a cultura construtiva "associadas aos costumes e
necessidades de um povo ou região".



Representação e comunicação - são as formas de apresentar as soluções
como os desenhos técnicos, maquetes, modelos virtuais e também esboços e
simulações, como apoio ao desenvolvimento da solução.
Figura 13 - Processo intelectual de projeto

Fonte: adaptado de Fabricio (2002)

A gestão da qualidade no processo de projeto ordena esses filtros modificadores
para que o resultado melhore a qualidade e identidade do escritório de arquitetura. A
retroalimentação também é uma parte do processo intelectual do projeto, pois
compara as saídas com seus objetivos e retorna as diferenças na forma de
conhecimento para os próximos ciclos de projeto.
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2.2.1 Escopo do projeto de arquitetura
O projeto de arquitetura está inserido no contexto multidisciplinar de um
empreendimento como o primeiro grupo de projetos a entrar no processo, desde a
análise de terreno até a conclusão do "as built", consolidando o que foi construído na
obra.
No Quadro 7 (MELHADO, 2011), é apresentado um panorama dos grupos de
projetos em relação aos tipos de projetos: do produto, para produção ou consultoria.
Nesse contexto, o escritório de arquitetura está situado no projeto do produto,
embora o arquiteto atue em várias outras disciplinas como paisagismo,
luminotécnica, conforto térmico, interiores, comunicação visual; e projetos para
produção, sendo responsável pelas disciplinas de vedações verticais, esquadrias,
fachadas e caixilhos.
Dentro desse grupo, como já visto, o projeto de arquitetura tem o papel de
conceituador, desenvolvendo a configuração inicial junto aos clientes e, a partir daí,
uma sequência de ciclos de projeto envolvendo cada vez mais disciplinas, com cada
vez mais profundidade.
Quadro 7 - Grupos de projetos em relação aos tipos de projeto
Tipo

Grupos de Projetos
Arquitetura

Estrutura

Projeto do
produto

Instalações
Hidrossanitárias

Instalações Elétricas
Instalações
Eletromecânicas
Instalações Mecânicas

Disciplinas/Especialidades de projeto
Arquitetura; paisagismo; luminotécnica; conforto
térmico; acústica; interiores; comunicação visual,
etc.
Contenções; fundações;
Superestrutura: concreto armado ou protendido
(moldado in loco ou pré-fabricado), aço, madeira,
estruturas mistas, alvenaria estrutural, entre
outras.
Hidráulicas: água fria e água quente; prevenção e
combate a incêndio;
Esgotamento sanitário e águas
pluviais/drenagem;
Fluídos: gás, aquecimento, exaustão, etc.
Instalações elétricas, centrais de medição,
transformador de rebaixamento de tensão.
Telefonia, comunicação e dados (redes), vídeo,
audio e sonorização, acústica;
Seguranaça patrimonial, automação predial, etc.
Transporte vertical: elevadores, monta-cargas;
Transporte horizontal e vertical: escadas, esteiras
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Projeto para
produção

-

Consultorias

-

rolantes;
Ar condicionado, cozinha industrial, etc.
Formas das estruturas de concreto;
Vedações verticais, fachadas, esquadrias e
caixilhos;
Laje racionalizada, armação, revestimento
cerâmico, revestimento monocamada,
revestimento de argamassa;
Impermeabilização, etc.
Acessibilidade, racionalização de garagens;
Custos, orçamentos, racionalização construtiva,
análise crítica de estruturas, análise crítica de
instalações (interagem com os projetos do
produto e os projetos para produção).

Fonte: adaptado de Melhado (2011)

O objetivo do projeto é comunicar as definições tomadas a cada etapa para permitir
que cada interveniente processe as informações e as transforme em soluções ou
novas problemáticas até chegar no "final" do projeto com as melhores decisões, de
acordo com todos os requisitos iniciais.
Para a análise do fluxo de trabalho do processo de projeto foram adotadas as fases
de projeto detalhadas pelos Manuais de Escopo de Projeto, fruto do esforço das
entidades de classe.
Desde os anos 2000, a partir de iniciativa de grupo de trabalho de projetistas de
estruturas ligados à ABECE (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria
Estrutural), deu-se início à proposta de escopos de projeto. Logo foi disseminada
entre outros projetistas e, desde 2012, essa iniciativa culminou num site que reúne
os manuais de escopo e auxilia nos conteúdos dos contratos: Arquitetura e
Urbanismo, Acústica, Ar Condicionado e Ventilação, Automação e Segurança,
Coordenação de Projetos, Estrutura, Impermeabilização, Infra Estrutura Esportiva,
Instalações

Elétricas,

Instalações

Hidráulicas,

Luminotécnica,

Paisagismo,

Revestimentos e Vedações.
As fases definidas em comum são um avanço em relação às atividades descritas na
NBR 13.531/95 (Elaboração de projetos de edificações - Atividades Técnicas) e na
NBR 13.532/95 (Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura), atualmente
em revisão, pois reforça a característica de processo de projeto em detrimento às
entregas de produtos de projeto. O Manual de Escopo distingue para cada fase,
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serviços considerados essenciais, específicos e opcionais, determinando produtos
obrigatórios, complementares ou não usuais e produtos e serviços especializados.
No Quadro 8, são feitas as equivalências das fases do Manual de Escopo da AsBEA
e as etapas da Norma NBR 13.532/95. Verifica-se que as fases E e F, relacionadas
ao pós-entrega, não encontram equivalência na norma técnica, pois não existem
"entregas" nessas fases, e sim, serviços.
Quadro 8 - Equivalências entre Fases e Serviços Essenciais do Manual de Escopo e
Atividades da NBR 13.532
Fases do Manual de Escopo de Arquitetura
(2012) baseado em processos
Fase A

Concepção do Produto (determinar as Estudo Preliminar
restrições e possibilidades que regem e
Levantamento de Dados
limitam
o
produto
imobiliário
Programa de Necessidades
pretendido).




e
e

Definição do Produto (soluções Anteprojeto e/ou Pré-Execução
preliminares: definir e consolidar todas
Projeto Legal
informações necessárias a fim de
verificar sua viabilidade física, legal e
econômica, bem como possibilitar a
elaboração dos Projetos Legais).




Fase C

Estudo de Viabilidade

Levantamento de Dados
Programa de Necessidades
Estudo de Viabilidade

Observações: definir padrões
critérios
de
desempenho
sustentabilidade nesta fase.
Fase B

Atividades da NBR 13.532 (1995)
baseada em entregas de produtos

Estudo Preliminar
Anteprojeto
Projeto Legal

Identificação e Solução de Interfaces Projeto Básico (para licitação)
(soluções consolidadas: resultar em
todas as suas interfaces resolvidas,
possibilitando uma avaliação preliminar
dos custos, métodos construtivos e
prazos de execução)



Pré-Executivo
Projeto Básico (para licitação)
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Fase D

Projeto
de
Detalhamento
de Projeto para Execução
Especialidades (soluções definitivas:
gerar um conjunto de informações
técnicas claras e objetivas sobre todos
os elementos, sistemas e componentes
do empreendimento)



Fase E

Pós-entrega do Projeto (garantir a Não há
plena compreensão e utilização das
informações de projeto, bem como sua
aplicação correta nos trabalhos de
campo)




Fase F

Projeto Executivo
Detalhamento

Apresentação do Projeto
Esclarecimento de dúvidas
Acompanhamento básico
Obra

da

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).


Não há

Avaliação e validação do
processo de projeto.

Observações: Desenho pós-obra ("as
built"), definido como serviço específico.
Avaliação pós-ocupação, definido como
serviço opcional.
Fontes: adaptado de AsBEA (2012) e ABNT (1995)

Esse passagem de entregas de produtos para entendimento de processo deverá
sofrer um novo avanço em direção à antecipação das decisões para as fases
iniciais. Por exemplo, alguns aspectos do detalhamento, como quantitativos e préorçamentação de esquadrias, poderão ser bastante antecipados, se for de interesse
para a decisão dos empreendedores.
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Nos países com o processo BIM em estágios mais avançados, um modo de
contratação que começa a ganhar força com as exigências do fluxo de trabalho do
BIM e impactará na contratação do escopo do projeto de arquitetura é o IPD
(Integrated Project Delivery), que significa "entrega do projeto integrado", e é
baseado na colaboração que por sua vez é construído sobre a confiança entre as
partes. Com a colaboração baseada na confiança, as partes são incentivadas a se
concentrarem nos resultados do projeto em vez de seus objetivos individuais. Como
toda proposta de gestão, demanda decisão da alta direção e apoio de todos os
intervenientes.
A responsabilidade do projeto de arquitetura como projeto que cria a conceituação
do empreendimento e a transmite às demais disciplinas, aumenta com o
conhecimento e aplicação das normas para os edifícios habitacionais.
Ao mesmo tempo que a construtora elabora seu banco de tecnologia construtiva e a
divulga aos projetistas para que essas práticas e especificações sejam absorvidas
desde a etapa de projetos, o escritório de arquitetura precisa assumir sua
responsabilidade na absorção dessas práticas, verificando, de forma independente,
a atualidade e obediência às normas.
A Norma de Desempenho, como é conhecido o conjunto normativo da ABNT NBR
15575, traz grande impacto à etapa de projeto. Ela traz critérios de desempenho a
serem considerados no projeto, como aspectos de durabilidade (VUP - vida útil de
projeto) e manutenção, reforçando a necessidade de reavaliar de forma mais
sistêmica a etapa de projetos, sobretudo os projetos de arquitetura que expressam,
por princípio, a conceituação que norteia os demais projetos executivos e de
produção. É necessário prever as dificuldades e antecipar as soluções, inclusive de
manutenção, para que seja alcançada a VUP prevista e, desta forma, também
cumprir o atendimento ao cliente, premissa do conceito da qualidade.
Dentro do escopo de arquitetura, um potencial a ser desenvolvido é o memorial
descritivo do projeto baseado em desempenho que determinará um documento que
indique, além da descrição do elemento, suas normas relacionadas, critérios de
qualidade (propriedades e características necessárias), especificações que atendam
a essas características e determinação dos passos de execução. O BIM, com as
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características de carregar dados dos elementos, do terreno, da localização,
insolação, tem a possibilidade de verificar e gerar os memoriais diretamente do
modelo, inclusive sendo atualizados automaticamente, cada vez que uma
especificação é alterada.
2.2.2 Fluxograma do processo de projeto
O fluxograma apresentado na Figura 14 representa o processo do projeto de
arquitetura do setor imobiliário do modo tradicional, sequenciando as atividades e
assinalando as fases relacionadas ao manual de escopo da AsBEA, apresentado no
Quadro 8 (pág. 61).
O escopo contratado delimita e norteia o planejamento das atividades do escritório.
A análise do fluxo do trabalho permite perceber em que ponto do projeto são
demandados maiores recursos, tempos, riscos.
As atividades do processo de projeto iniciam-se com a coleta e pesquisa de vários
dados e restrições e entram num ciclo de desenvolvimento, emissão, análise dos
atendimentos aos requisitos da etapa, verificação da compatibilidade e retorno
dessa análise, repetindo esse ciclo por várias vezes, mas cada vez mais profundas
nas proposições e complexidade, até chegar ao projeto completo.
A retroalimentação nesse processo tradicional fica restrita aos retornos durante a
obra, geralmente com observações a serem corrigidas ou detalhadas no projeto, e à
análise crítica (quando feita) ao final da obra, que acaba transformando-se em
informações aproveitadas para a próxima oportunidade.
O novo fluxo das atividades do projeto de arquitetura em BIM não será analisado
com profundidade neste trabalho por demandar grande interação com todos os
outros processos, tanto de outras disciplinas como de outras etapas do
empreendimento. Deverá caracterizar-se por ser menos sequencial e com maior
volume de decisões nas fases iniciais, mas mantendo a característica cíclica do
desenvolvimento do projeto, análise e retorno, ainda que de modos mais
simultâneos e "instantâneos". A proposta de diretrizes para retroalimentação dos
projetos em BIM, desenvolvido no item 5.2, baseia-se nesse ciclo evolutivo de
projeto.
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Figura 14 - Fluxograma do processo tradicional de projeto de arquitetura

Fonte: adaptado de AsBEA (2013) e Cambiaghi (2006)
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3 QUALIDADE DO PROJETO E RETROALIMENTAÇÃO
Neste capítulo são abordados alguns conceitos relacionados à qualidade no projeto
em seu processo, seus produtos, ao controle e à melhoria contínua como premissa
da "abordagem de processo" estabelecidos pela NBR ISO 9001:2008 (Sistemas de
Gestão da Qualidade - Requisitos) e à retroalimentação e suas ferramentas da
qualidade no processo de projeto de arquitetura.
Com a utilização do BIM no processo do empreendimento, os conceitos da
qualidade não sofrem alterações nas suas definições, mas há implicações nos
valores atribuídos e nos assuntos de controle, além da mudança no fluxo de trabalho
que também influirá na organização do sistema de gestão. Ao final deste capítulo,
algumas dessas implicações são comentadas nas relações entre o processo do
projeto de arquitetura, a gestão do modelo BIM e a gestão da qualidade e também
na proposta final para as diretrizes para retroalimentação, objetivo deste trabalho.
Para Juran e Gryna (1991), qualidade possui dois significados relacionados à
satisfação do produto no atendimento das necessidades do cliente e à
ausência de falhas. Em relação à atuação para a qualidade, os autores destacam a
trilogia:


Planejamento da qualidade é a etapa em que se identificam os clientes, suas
necessidades e as características que atendam essas necessidades, além do
desenvolvimento do produto e do repasse do planejamento para os grupos
operacionais (que executam e produzem);



Controle da qualidade que baseia-se no ciclo do controle: avaliar o
desempenho operacional real; comparar o desempenho real com os objetivos
e agir com base na diferença;



Aperfeiçoamento da qualidade que visa atingir níveis de desempenho
melhores que o patamar anterior.

Para esses autores, a melhoria do planejamento da qualidade é necessária para dar
subsídios aos planejadores com um amplo banco de dados analisados a partir do
processo de controle, configurando a retroalimentação do sistema.
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Na NBR ISO 9000:2005, a definição de qualidade é referida como satisfação de
requisitos. No conceito desta norma, a gestão da qualidade atua em quatro campos:


Planejamento da qualidade que estabelece objetivos e especifica recursos e
operações para seu atendimento;



Controle da qualidade que tem seu foco no atendimento dos requisitos;



Garantia da qualidade que tem seu foco na geração de confiança que os
requisitos estão sendo atendidos.



Melhoria contínua que tem seu foco no aumento da capacidade de satisfazer
os requisitos da qualidade.

Outros três conceitos da qualidade relacionados na norma são importantes para a
temática da retroalimentação:


Análise crítica que determina a adequação e eficácia em atender os objetivos;



Verificação que comprova o atendimento do requisito;



Validação que comprova o atendimento da finalidade do requisito.

Nos itens seguintes serão vistos aspectos dos conceitos especificamente aplicados
ao projeto, em se tratando do setor da construção, com características peculiares,
como visto na Introdução.

3.1 Qualidade no projeto
O Sistema de Gestão da Qualidade está inserido num amplo histórico ligado à
preocupação em otimizar processos, dada a necessidade de avanços na indústria
da construção civil, competitividade apostando em otimização no planejamento,
orçamentação, tempo de obra, manutenabilidade.
A arquitetura trata da interpretação espacial criativa a partir de requisitos repassados
pelo cliente e define a concepção do produto. Da mesma forma que o desenho
representa a ideia do design (GRAZIANO, 1999 apud MANSO, 2011), a
padronização dos processos deve revelar e traduzir o processo criativo de
concepção.
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A padronização no ambiente de escritório de arquitetura é tratado como um tabu. É
recorrente a confusão entre a padronização dos processos de projeto para melhorar
a qualidade dos projetos e a padronização das soluções de arquitetura, que são
questões diferentes.
A padronização tem como objetivo liberar tempo e condições para os processos
criativos, mas também permite ter controle e uniformidade da qualidade dos
produtos entregues ao cliente. A padronização é feita de acordo com a cultura da
empresa de modo que reflita os aspectos considerados importantes.
A implementação de um Sistema de Gestão de projetos num escritório de projeto de
arquitetura demanda algumas etapas de diagnóstico dos processos e procedimentos
caracterizando o histórico das práticas que a empresa quer como meta.
Na criação e aplicação de um sistema de gestão da qualidade num escritório de
arquitetura atuante no mercado imobiliário em São Paulo, feita com a participação
da autora, foram definidos, baseados na ISO 9001, conjuntos de ferramentas que
permitissem a rastreabilidade das informações, mas sem o compromisso da
certificação.


Metas - o que o escritório quer. Documentos: Manual da Qualidade,
processos de cada etapa de projeto.



Procedimentos - como o escritório quer que seja feito. Documentos:
instruções de trabalho como manuais de uso de programas, protocolos
dispostos à execução de tarefas (como armazenar documentos, como
compatibilizar projetos, como calcular áreas, etc).



Registros da qualidade - comprovação que o procedimento foi cumprido.
Documentos: registro do histórico do projeto, lista mestra, listas de verificação
de compatibilização, controle de pendências, registro do sistema tecnológico.

A padronização dos procedimentos de projeto permite que se criem ferramentas que
absorvam variações decorrentes da formação da equipe, de alteração tardia do
escopo, dos prazos apertados, criando uma relação de transparência e confiança
não só em relação ao cliente, mas também com a equipe interna de projeto e as
outras equipes das demais disciplinas.
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Na qualidade do projeto de arquitetura é feita a diferenciação entre qualidade no
processo do projeto, que está relacionada à sequência das etapas e suas interfaces
com os agentes internos e externos, soluções de projeto, controle de prazos e
entregas, etc e qualidade do produto entregue por arquitetura, como a clareza na
comunicação dos desenhos, especificações, memoriais.
3.1.1 Qualidade no processo do projeto de arquitetura
A arquitetura é uma disciplina das mais importantes para o empreendimento por ser
o conceituador, junto aos requisitos recebidos do cliente (ou empreendedor) que
pautará o desenvolvimento da etapa de projeto.
Na Figura 15, é definida uma estrutura multidisciplinar da equipe de projetos para
um empreendimento genérico, que se inicia com a figura do empreendedor
alimentando o sistema com os requisitos de projeto que, somado aos requisitos
legais, formam as entradas que a figura central do gerente (ou coordenador) de
projeto vai processar em conjunto com a equipe de projetistas.
Figura 15 - Estruturação de equipe multidisciplinar de projetos

Fonte: Melhado (1994 apud TZORTZOPOULOS, 1999)

Dentro do escritório de arquitetura, a estrutura geralmente baseia-se no(s) sócioproprietário(s), um gerente para cada área de desenvolvimento (Viabilidade, Criação
e Executivo), arquitetos coordenadores e arquitetos colaboradores, além de
estagiários e corpo administrativo. Com o BIM, essa estrutura deve ser acrescida,
num primeiro momento, de um coordenador BIM com a função de planejar e
administrar, em acordo com as estratégias da empresa, a implantação do BIM e
gestão dos modelos dos projetos em andamento sendo responsável, em parceria
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com o coordenador do projeto, pelo cronograma, atendimento às premissas de
modelagem, treinamento da equipe, etc.
A Figura 16, desenvolvida por Fabricio e Melhado (2001), identifica as interfaces do
processo de desenvolvimento de produto na construção de edifícios a fim de buscar
a integração do processo de projeto, baseado nas premissas da engenharia
simultânea. No âmbito da retroalimentação, tem-se o retorno da interface 1 com os
resultados do uso e ocupação retornando aos requisitos do cliente, a interface 4 da
execução para o projeto e a interface 5, da execução para a elaboração do
programa de necessidades.
Figura 16 - Interfaces do processo de desenvolvimento de produto na construção de
edifícios

Fonte: Fabrício e Melhado (2001)

As premissas da engenharia simultânea estão presentes na conceituação do BIM e,
da mesma forma, demandam grande esforço de gestão da qualidade para manter e
melhorar seus complexos processos.
...a Engenharia Simultânea, enquanto paradigma de gestão de
projeto, está baseada em três premissas: diferentes atividades de
projeto realizadas em paralelo (simultaneamente); ênfase na
integração entre os agentes envolvidos desde o início do processo;
e, concepção orientada ao ciclo de vida do produto. (FABRICIO;
MELHADO, 2000, apud FABRICIO; MELHADO, 2001)
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A seguir, são apresentados alguns elementos do sistema da qualidade de dois
escritórios de projeto de arquitetura do setor imobiliário. Alguns desses elementos
são analisados no Capítulo 5, na proposta de retroalimentação no ciclo de projeto
em BIM, sob esse novo ponto de vista.
Na Figura 17, tem-se um panorama dos processos do sistema de gestão da
qualidade (SGQ), relacionados ao desenvolvimento de projetos.
Figura 17 - Processos envolvidos no sistema de gestão da qualidade

Fonte: adaptado de CAMBIAGHI, 2006.

Processos para controle e melhoria do SGQ:


Controle de Registros e Documentos;



Treinamento;



Controle do produto não conforme, ação corretiva e ação preventiva;



Satisfação do cliente;



Análise crítica do SGQ.

Lista de registros da qualidade:


Dados de entrada do projeto;



Planejamento e equipe;



Lista de desenhos;



Prontuário do projeto (histórico relacionado ao andamento do projeto);



Lista de pendências internas (específicas de cada entrega);



Lista de pendências externas (específicas de cada fase);



Relatório de compatibilização (a ser emitido para a coordenação externa do
projeto, quando houver);



Lista de pendências pós-etapas;
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Ata de reunião (quando não há coordenação externa);



Formulário para envio e recebimento de documentos;



Cronograma de projetos;



Listas de verificação de projetos Legais;



Listas de verificação do projeto executivo;



Listas de verificação de compatibilização de projetos;



Coleta de dados para projeto básico;



Relação de folhas para projeto básico;



Listas de verificação do projeto básico.

3.1.2 Qualidade do projeto de arquitetura como produto
Produtos do projeto de arquitetura são resultados estáticos do processo de projeto,
como os elementos gráficos e descritivos, com clareza de linguagem e ordenação,
com o objetivo de atender às necessidades da etapa de produção (NOVAES, 2001).
Na passagem para o processo de projeto em BIM, a análise da qualidade do produto
é alterada, sobretudo porque o principal produto a ser entregue transforma-se de
documentos para um modelo virtual da construção, com requisitos de clareza e
ordenação igualmente exigidos, mas com muitas vantagens relacionadas à
parametrização dos objetos que modificam automaticamente suas geometrias
associadas, assim como suas cotas e identificadores, em todos os locais onde esse
objeto estiver alocado.
A leitura da Tabela 3 explicita uma das vantagens que o processo BIM pode oferecer
em relação à prática com os programas CAD, no aumento da proporção do tempo
disponível para real atividade de projetar. A importância da atividade projetual passa
a superar a atividade de desenho e formatação dentro do escritório.
Tabela 3 - Comparação da porcentagem de tempo dedicado a cada tarefa
Tarefa

CAD

BIM

Projeto

25%

65%

Desenho

60%

25%

Formatação

15%

10%

Fonte: adaptado do site NdBIM, 2014
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3.2 Controle da qualidade do projeto
O controle da qualidade do projeto é formado por um conjunto de técnicas e
atividades usados para satisfazer às necessidades especificadas (JURAN; GRYNA,
1991).
Para Meseguer (1991), o controle da qualidade no processo da construção é
organizado através de um mecanismo duplo formado pelo controle de produção e
pelo controle de recepção, em que é necessário medir para verificar o resultado da
tarefa. Para o autor, o processo construtivo é formado por uma sequência etapas de
Planejamento, Projeto, Matérias, Construção e Manutenção, centralizado por uma
autoridade que controla os pontos de recebimento dos produtos, chamados de
pontos de controle de recebimento. O controle do processo de cada etapa é
chamado controle da produção. No controle da produção, a ênfase é no controle do
processo e no controle do recebimento, no produto acabado.
Para Meseguer (1991), o controle de produção da elaboração do projeto está
relacionado ao controle feito durante a execução da atividade pelos colaboradores
que o executam e por colaboradores que controlam essa execução, mas não fazem
parte do processo direto. Meseguer (1991) chama a atenção para a independência
da função de controlar e produzir, de forma que não haja conflito de interesses, para
que quem produza não precise definir que procedimentos seguir. O processo mais
automatizado nas faixas básicas da produção, defendido por Juran e Gryna (1991) e
apresentado na Figura 2 na Introdução deste trabalho, também defende essa
independência de funções, de forma que o controle estratégico é feito pela alta
direção da empresa.
Souza e Abiko (1997) ressaltam que, para assegurar a qualidade da solução e da
descrição do projeto, é importante controlar o processo de elaboração do projeto
com diretrizes de projeto claras, integração entre projetos, análise crítica e controle
do recebimento. No Quadro 9, os autores elencam os três aspectos da qualidade no
projeto. A qualidade do produto final relacionada no aspecto da solução do projeto é
a capacidade de atender aos requisitos do projeto. O controle sobre a "facilidade de
construir" atualmente poderia ser chamada de construtibilidade.
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Quadro 9 - Controle dos aspectos da qualidade no projeto
Aspectos da qualidade no
projeto

Controle

Solução de projeto





Qualidade do produto final
Facilidade de construir
Custos

Descrição do projeto





Projeto Executivo
Memoriais
Especificações técnicas

Processo de elaboração do projeto






Diretrizes de projeto
Integração entre projetos
Análise crítica do projeto
Controle de recebimento

Fonte: Souza e Abiko (1997)
Quadro 10 - Qualidade nas etapas do projeto de arquitetura
Qualidade

Etapas


Correção na identificação das necessidades
dos clientes, antecipação de tendências,
equacionamento financeiro-econômico e
comercial.



Clareza e consistência das informações.



Gerenciamento - consideração de prazos,
custos, integração e comunicação entre a
equipe envolvida.



Apresentação de inovações tecnológicas,
construtibilidade, racionalização,
padronização, integração, coerência,
atendimento a exigências de desempenho,
sustentabilidade.



Atendimento aos custos de execução,
operação e manutenção.



Agilidade e cumprimento de prazos, custo de
elaboração de projetos, comunicação entre
os projetistas, compatibilização entre as
disciplinas, acompanhamento do projeto
durante a obra, assistência técnica durante a
utilização do empreendimento, avaliação
pós-ocupação.

Concepção do produto

Apresentação do projeto
Processo de elaboração do projeto

Solução de projeto

Exigências econômicas

Qualidade dos serviços associados
ao projeto

Fonte: adaptado de Nóbrega (2009)
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No Quadro 10, é descrito o valor esperado para cada etapa e aspecto do projeto de
arquitetura e traz preocupações mais atualizadas para "solução de projeto".
Essas referências deverão sofrer algumas mudanças em relação aos assuntos de
controle devido às diferenças de processo com o BIM, como a apresentação ou
descrição do projeto que contará com vários recursos para a comunicação do
projeto, que não a documentação em papel.
O controle também deve receber benefícios da automatização dos processos, da
classificação da informação e da integração permitindo que erros sejam verificados
mais cedo e corrigidos com rapidez, pois a alteração no modelo virtual produz as
mudanças nas descrições do projeto. No Capítulo 5, serão analisadas algumas
ferramentas BIM relacionadas ao tema do trabalho que promovem maior
automatização, mas não excluem a necessidade do controle decisório dos
coordenadores e gerentes no discernimento dos assuntos estratégicos para o
escritório de projetos de arquitetura.

3.3 Melhoria contínua e o ciclo PDCA
A melhoria contínua é um dos focos do sistema de gestão da qualidade e está
relacionada ao "aumento da capacidade de satisfazer os requisitos de qualidade",
através do uso de ferramentas como análise de dados, ações corretivas e
preventivas e análise crítica. Deve ser baseada em medições objetivas e
comprovadas (ABNT, 2008).
O ciclo PDCA representado na Figura 18, criada por Shewhart, é uma ferramenta de
gestão que promove a melhoria contínua com origens ligadas à escola do
pragmatismo e foi desenvolvida por Deming em sua passagem pelo Japão, na
década de 1950. A sigla vem das iniciais em língua inglesa de planejar (plan),
executar (do), verificar (check) e agir ou realimentar (act) e tem o objetivo de otimizar
os processos de gestão.
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Figura 18 - Ciclo PDCA

Fonte: Campos (1996 apud SOUZA; ABIKO, 1997)

O método PDCA consiste nos seguintes passos:


identificar um problema que atrapalha o processo;



estabelecer uma meta para solucionar esse problema;



planejar o alcance dessa meta;



proporcionar treinamento;



executar o planejado;



coletar os resultados da execução;



comparar os resultados da execução com a meta estabelecida;



criar ação para superar, corrigindo eventuais problemas verificados;



aproveitar os resultados em próximos projetos, prevenindo os mesmos
problemas.
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3.4 Retroalimentação do projeto de arquitetura
A retroalimentação é uma etapa fundamental na avaliação e controle da qualidade
do processo de projeto, promovendo a comparação dos resultados decorrentes do
projeto com suas intenções iniciais, permitindo que o escritório de arquitetura balize
seus pontos de acertos e de erros, gerando a melhoria contínua em busca do
atendimento ao cliente.
A retroalimentação é a organização para que sejam replanejadas ou reprojetadas
como entradas as diferenças na análise crítica entre saídas e metas do processo ou
sistema. Na Figura 19, é representada a retroalimentação de forma genérica.
Figura 19 - Definição de retroalimentação

Fonte: adaptado de Melhado (1994)

A retroalimentação não deve ficar caracterizada apenas como uma etapa final dentro
da sequência do processo de projeto, deve ser a prática constante da análise crítica
dos seus produtos e processos em relação a metas estabelecidas a partir de dados
coletados

de

diversas

fontes

internas

e

externas,

transformando-se

em

replanejamento dos procedimentos e ferramentas, incorporando o conhecimento
adquirido na rotina do desenvolvimento dos projetos.
Como em todo sistema de gestão, a reflexão crítica sobre um procedimento é
indispensável. Cada escritório está inserido em uma cultura diferente, possui um
tempo de atuação, determinado número de funcionários, estágios diferentes de
adoção do BIM e de outros recursos; seus clientes são diversos e cada projeto é um
desafio novo. A revisão das ferramentas de gestão deve considerar todas essas
variações, concentrando-se na essência de cada aspecto, permitindo que o espectro
e abrangência sejam ampliados ou diminuídos de acordo com o escritório, tipo de
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projeto e cliente, conforme a estratégia de um comitê da qualidade organizado
dentro da empresa, dentro dos pressupostos do sistema de gestão da qualidade
(ABNT, 2008).
Além de coletar os dados dos indicadores de desempenho e análises críticas
relacionadas a produto e processo, também é necessário identificar quais
apresentaram diferenças entre saídas e metas; analisar para quais questões devem
ser estudadas as causas; gerar e avaliar as alternativas de soluções; planejar os
passos e, por fim, implementar o novo procedimento.
A racionalização construtiva e as considerações à construtibilidade são mais
eficientes se adotadas desde a etapa de projetos, por suas implicações com
dimensionamentos, especificações e detalhes (MELHADO, 1994). As atualizações
existentes nos bancos de tecnologias construtivas das empresas construtoras
devem chegar aos projetistas de maneira sistemática para manter a validade do que
é projetado.
O planejamento, estudo de alternativas e comunicação na fase de projetos deve
transmitir clareza para se evitar a tomada de decisões em obra que pode acarretar o
acúmulo de consequências não previstas, gerando a falta de controle do que foi
executado.
As habilidades intelectuais, já relacionadas no início deste capítulo (FABRÍCIO,
2007), como a capacidade analítica e de síntese, a criatividade e o raciocínio, o
conhecimento e, por fim, a comunicação, recebem informações de entradas e,
através dessas habilidades, transformam-nas em informações de saída qualificadas.
No conceito de geração de valor, segundo Koskela, Huovila e Lautanala (1994) apud
Manzione (2013), que consiste em obter os requisitos de desempenho do produto
sem falhas, a qualidade do projeto depende da eficácia com que são identificados os
requisitos e necessidades dos clientes, desde a etapa inicial e durante todo o
desenvolvimento do projeto. "A eficácia do projeto dependerá do máximo valor que
poderá ser agregado a ele".
Assim como o Código de Defesa do Consumidor (1991) e o Novo Código Civil
(2003) foram impulsos de caráter legal para as incorporadoras e construtoras
implantarem os sistemas de gestão da qualidade, nos anos 2000, as Normas de
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Desempenho, além da crescente preocupação com a gestão dos recursos naturais,
são o impulso para adoção de ferramentas que considerem todos os requisitos e
que possam ser retroalimentados a cada etapa.
"Quando um produto ou processo de produção é incompatível com as necessidades
que quem produz ou consome, é hora de inovação" (SILVA, 2010). Nesse ponto da
insatisfação do produto, a retroalimentação assume seu papel de reflexão sobre o
desenvolvimento e controle do processo para a busca da melhoria.
A avaliação e controle das atividades do processo de projeto apresenta caráter
antecipador que permite identificar os desvios do padrão, permitindo que ações
corretivas e preventivas sejam tomadas antes que o desenvolvimento do processo
seja prejudicado (BERTEZINI, 2006).
Apesar de não ser abordado neste trabalho, delimitado pelo escopo do escritório de
projeto de arquitetura, a fase de pós-entrega da obra deve incrementar a
retroalimentação do projeto, uma vez que trata-se da fase de análise e avaliação da
edificação em relação às expectativas do empreendedor e do usuário. Com as
normas de desempenho, essas expectativas são agregadas pela responsabilidade
no desempenho e vida útil.
Em seu ciclo de controle, Juran e Gryna (1991) desenvolvem uma sequência
sistemática para promover o controle e aperfeiçoamento de processo ou atividade,
acompanhado na Figura 20, em que o fluxo segue da seguinte forma:


a partir do processo abordado (1) e uma meta estabelecida (3), o sensor
mede (2) o desempenho real e o comparador analisa o desempenho real com
a meta (4);



se a diferença justificar uma ação, ele aciona um atuador que modifica as
condições do processo para alinhar o desempenho com as metas (5);



a ação do atuador permite o aperfeiçoamento da qualidade ou o chamado
feedback ou retroalimentação.

O processo (1) representa o objeto de controle, ou assunto de controle, ou
características a serem controladas, do processo e do produto. Para cada objeto de
controle é necessário fornecer meios de "medir ou avaliar o desempenho real". O

79

desempenho real é comparado com a meta, seja por métodos tecnológicos ou
humanos, devendo-se aplicar ações corretivas para que se feche o ciclo.
Figura 20 - Ciclo de controle

Fonte: adaptado de Juran e Gryna (1991)

O conceito da retroalimentação positiva e negativa refere-se ao aumento ou
diminuição, adequação ou inadequação, no retorno ao desencadeador da ação.
Esse conceito pode ser utilizado como resultado de indicadores de desempenho. Na
Figura 21, o conceito é representado numa fachada em que foram utilizados brises
para atender a requisitos de desempenho em que os resultados medidos pósocupação podem ter a insolação controlada, determinando um resultado positivo ou,
no outro caso, insuficiente, relatando um sombreamento superior ao desejado,
determinando resultado negativo, devendo ser reavaliado e definidas ações
corretivas e preventivas.


Retroalimentações positivas: com soluções que devem ser aproveitadas.



Retroalimentações negativas: erros e falhas que não podem ser repetidos.
Figura 21 - Retroalimentação positiva e negativa

Fonte: adaptado pela autora
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Para o replanejamento da qualidade (JURAN; GRYNA 1991), um banco de dados
com as informações analisadas e registradas é uma das bases para o planejador
revisar os processos e alcançar novo patamar operacional. O banco de dados é
alimentado pelas fontes de conhecimento, ao mesmo tempo que é o apoio que
permite a troca de informações entre os projetos do escritório.
A busca de dados de retroalimentação no projeto de arquitetura acontece não só
nas etapas consecutivas, mas também nos projetos similares na mesma etapa, em
etapas posteriores e em projetos de construtoras diferentes, buscando repertório
para a melhoria do projeto. Na Figura 22, temos a representação da multiplicidade
das fontes de retroalimentação entre os vários projetos do escritório de arquitetura
em que, além dos requisitos de entrada da etapa em andamento, o banco de dados
organizado permite o acesso ao aprendizado com acesso a soluções e erros
anteriores.
Figura 22 - Retroalimentação entre projetos

Fonte: autora

No Quadro 11, sobre as fontes de conhecimento, além das fontes internas
estruturadas, a retroalimentação do projeto se beneficia de outras, como as
informações externas de agentes do processo do empreendimento, baseado em
experiências similares anteriores relatadas informalmente ou através de avaliações e
subsídios como o banco de tecnologias construtivas da construtora. Todas essas
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fontes devem ser analisadas, hierarquizadas e organizadas para se efetivarem como
controle e melhoria do sistema de gestão da qualidade.
Quadro 11 - Fontes de conhecimento para retroalimentação do projeto
Fontes de conhecimento
Externas
Estruturadas

Externas
Internas
Informais
Estruturadas
 Empreendedor
 Processos de
 Corretor
avaliação e
 Construtor
 Processos de
controle da
avaliação e
 Outros
construtora e/ou
controle internos
projetistas
coordenação de  Coordenador de  Banco de dados
projetos
internos
projetos
 Banco de dados  Fornecedor
da construtora
 Usuário
Fonte: adaptado de Nóbrega (2009) e Bertezini (2006)

Internas
Informais



Experiência dos
colaboradores

Para Bertezini (2006), a retroalimentação no processo de projeto de arquitetura deve
ocorrer nos seguintes momentos:


durante o desenvolvimento do projeto;



ao final de cada etapa de projeto;



nas interfaces com as demais fases do empreendimento.

Reis (1998) define quatro níveis em que a retroalimentação do projeto acontece com
informações provenientes das fases de execução, controle da execução, assistência
técnica e avaliação pós-ocupação. Nota-se que todas as etapas referem-se ao pósentrega do projeto. A Figura 23 representa o fluxo das informações desses níveis.
O nível 1 corresponde a alterações e correções identificadas durante a execução da
obra, relacionadas à apresentação do projeto, ao nível de detalhamento, ao erros de
cotas, à incompatibilidade entre projetos. Essas informações logo são enviadas para
os projetistas que devem proceder as correções e suas decorrências para evitar a
propagação na continuação da execução da obra.
O nível 2 corresponde aos resultados do controle final da produção pela construtora
com a avaliação das soluções propostas pelos projetistas, tanto as boas como as
más. É formada uma memória construtiva da empresa construtora com informações
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técnicas e detalhes construtivos, tornando-se referência atualizada para as
necessidades da empresa.
O nível 3, após a obra concluída, corresponde às informações coletadas do serviço
de assistência técnica, identificando os defeitos e suas prováveis causas.
O nível 4 corresponde às informações provenientes das avaliações pós-ocupação
que alimentarão futuros empreendimentos.
Figura 23 - Níveis de retroalimentação do processo de projeto

Fonte: adaptado de Reis (1998)

3.4.1 Mecanismos relacionados à retroalimentação
Mecanismos de avaliação do processo de projeto pressupõem parâmetros de
avaliação previamente definidos (BERTEZINI, 2006) e para tanto, a criação de
indicadores de desempenho baseados em informações fomentadas por fases
posteriores ao projeto, guardadas e disponibilizadas num banco de dados; é ponto
chave para a retroalimentação visando a melhoria da qualidade do projeto.
Segundo Souza e Abiko (1997), mecanismos de retroalimentação do sistema de
gestão da qualidade são:
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indicadores da qualidade e produtividade;



análise dos dados da assistência técnica;



avaliação pós-ocupação.

É importante incluir o banco de dados nos mecanismos relacionados à
retroalimentação, pois a coleta dos dados da assistência técnica e da avaliação pósocupação e a definição de metas através dos indicadores de desempenho não são
suficientes para garantir que as informações retornem como entrada no projeto de
arquitetura.
3.4.1.1 Indicadores de desempenho
Indicadores de desempenho são formas quantificáveis de representar características
de produtos e processos (MANSO; MITIDIERI FILHO, 2011). São feitas medições
que revelam números que, quando comparados, nos permite avaliar e propor
procedimentos que valorizem ou corrijam esses números.
Os indicadores são definidos a partir da avaliação de resultados internos ou externos
que se transformam em metas estratégicas da empresa. São referências a serem
alcançadas e participam ativamente no ciclo do controle, quando o desempenho real
é medido e comparado.
Numa pesquisa sobre análise de seleção de indicadores para tomada de decisão
(OLIVEIRA, FREITAS, 2001), foram levantadas e analisadas quais indicadores
seriam os mais relevantes para os três intervenientes da construção civil, nas
edificações habitacionais multifamiliares: os projetistas, os construtores e os
usuários. Os resultados mostraram que, para o projetista, satisfação do usuário,
funcionalidade, conformidade e racionalidade foram os tópicos mais relevantes.
Para Kama (2007 apud NÓBREGA, 2009), as categorias de medição de
desempenho são: escopo (cumprimento), tempo (cumprimento), custo (otimização),
qualidade (produto e processo) e produtividade (horas de trabalho e mão de obra) e
podem ser usados para avaliação:


do produto (compacidade, áreas, densidades);



do processo (produtividade da equipe, erros, prazos);



do edifício (avaliações pós-ocupação, operação, manutenabilidade);
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da construção (racionalização, construtibilidade, custos da construção);



de vendas, incorporação e planejamento (tempo de venda, opções de plantas
para vendas, atendimento ao desempenho, desvios de custos).

Abaixo, alguns indicadores que podem ser trabalhados como referência para o
projeto de arquitetura:


índice de compacidade de fachadas (indicador de produto);



densidade das paredes (indicador de produto);



área de uso comum/área privativa (indicador de produto);



área unitária de garagem (indicador de produto);



quantidade do número de revisões (indicador de processo);



gravidade das falhas (indicador de processo);



quantidade de solicitações de alterações de projeto (indicador de processo);



quantidade de proposições de novas soluções que alteraram o banco de
tecnologia do cliente (indicador de processo);



patologias relacionadas ao projeto de arquitetura (indicador de construção);



patologias causadas pelo projeto de arquitetura (indicador de construção).

Para o projeto arquitetônico, esses indicadores são requisitos de entrada da fase de
concepção do produto, junto a briefing, custos, prazos, normas, e são considerados
como referência para atendimento das metas das construtoras.
Exemplo de aplicação de indicador de desempenho da produtividade
Existem os indicadores de desempenho relacionados à qualidade do produto junto
ao cliente final, mas também os relacionados à qualidade do processo que geram
prejuízos ou ganhos diretos ao escritório, pois está relacionado à produtividade. A
seguir, a título de exemplo, é descrito o processo de demanda, criação, análise e
utilização de um indicador de desempenho de produtividade.
Num levantamento feito em escritório de arquitetura atuante no mercado imobiliário
no município de São Paulo, foi desenvolvido um indicador de produtividade para
balizar as decisões estratégicas da empresa. Foi determinado um valor
escritório/hora em que são calculados os custos fixos, como folha de pagamento,
impostos, aluguel do imóvel, manutenções, compra e depreciação dos recursos, e
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custos variáveis, como investimento em treinamento, postos de trabalho ociosos,
lucratividade. Esse indicador é aplicado no valor do contrato do projeto a ser
negociado para aferir sua viabilidade e apoiar a negociação com o cliente. O valor
do contrato é dividido pelo indicador escritório/hora adotado, definindo um número
de horas que o coordenador tem como meta para o desenvolvimento do projeto.
Através de uma ferramenta de gestão de escritórios, é feita a medição das horas
gastas em cada fase do projeto. Com esse acompanhamento de horas gastas por
projeto, o coordenador do projeto que tem a atribuição de fazer esse controle,
planeja as etapas consecutivas e a direção da empresa consegue aferir os projetos,
avaliar a equipe de colaboradores, direcionar treinamentos e revisar processos. O
escritório determina dois ou três valores para esse indicador, conforme a
complexidade do projeto (número de torres, repetição das tipologias, implantação,
subsolos, aprovações) e lucratividade desejada. A existência ou não de postos
ociosos também é levada em consideração nesse momento, pois havendo postos
livres, o indicador precisa ser mais alto. No Quadro 12, é feita uma simulação da
meta de horas por projeto e as considerações para adoção do indicador. A escolha
do indicador determina uma variação muito grande na meta de horas para um
projeto, portanto deve ser pautada em considerações muito pertinentes para não
prejudicar o propósito dessa medição.
Quadro 12 -Simulação de um indicador de produtividade
Indicador
escritório/hora*

Meta de horas
por projeto

0,80

1.250 h

1,00

1.000 h

1,20

833 h

Considerações para aplicação do indicador

Escopo com maior grau de detalhamento e
especificidade, padrão do empreendimento,
oportunidade comercial, tempo de parceria com o
contratante, ociosidade de postos de trabalho.

* para exibição nesta tabela, estes valores são proporcionais aos valores reais, para um
valor fictício de projeto de R$ 1.000,00.

O monitoramento desses dados permite, sempre com uma reflexão crítica, a
retroalimentação para os próximos projetos. No Quadro 13, é apresentada a
proporção da medição das horas gastas por vários projetos desenvolvidos por esse
mesmo escritório, desenvolvidos totalmente no CAD e outros desenvolvidos
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parcialmente no CAD/Revit. Aqui não cabe a comparação entre a produtividade do
CAD versus Revit, mas o subsídio que essa medição de horas proporciona para
reavaliar a aplicação do indicador "escritório/hora", inclusive com a tendência de
diminuição de horas com o Revit. É importante reforçar que este é um indicador para
apoiar decisões estratégicas do escritório, não havendo relação entre a diminuição
de horas gastas com aumento ou diminuição da qualidade do projeto que deve ser
combinado com outros critérios de avaliação.
Quadro 13 - Proporção de horas totais utilizadas por projeto

Projeto

Desenvolvidos em CAD

Desenvolvidos* em Revit

Quantidade de
horas/projeto**

Quantidade de
horas/projeto**

A (2 torres, padrão médio)

970 h

B (2 torres, padrão médio)

790 h

C (1 torre, padrão médio)

1.000 h

D (2 torres, padrão popular)

550 h

E (3 torres, padrão médio)

650 h

F (1 torre, padrão médio)
* desenvolvidos em Revit a partir do pré-executivo

650 h

** os valores reais foram mascarados, mantendo-se a proporção entre as quantidade de
horas

Muitas vezes, um indicador de desempenho é determinado pelo cliente, empresa
construtora, e por ele será feito o balizamento do desempenho alcançado. Nesse
caso, é importante comparar os índices e seus critérios de aplicação. O critério para
a área unitária de garagem (m²/un), por exemplo, pode contabilizar as áreas de
circulação de pedestres ou incluir as áreas técnicas das garagens, cabendo ao
escritório de projetos questionar ou justificar esse critério discordante.
Os indicadores de desempenho devem fazer parte do banco de dados do escritório,
para ser comparado com resultados do produto e, a partir da análise crítica, serem
revisados.
3.4.1.2 Banco de Dados
A criação de um banco de dados para centralização do conhecimento coletado nas
diversas etapas do projeto e diversos projetos do escritório de arquitetura é um
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mecanismo importante para manter os registros das ocorrências e informações dos
projetos.
A importância do banco de dados para o escritório se relaciona com o aumento de
leque de soluções que, em conjunto com a experiência individual, cria as condições
de tomadas de decisão com maior assertividade. Do banco de dados, partem
informações para a seleção e criação dos indicadores de desempenho. A
recorrência a um banco de dados disponibiliza a informação porém, mais importante,
é a capacidade criativa de juntar e interpretar os requisitos para projeto. É a partir de
uma ação sistemática de monitoria e pesquisa que é criada a referência para análise
das informações de entrada e de saída.
Nóbrega (2009) definiu uma tabela de sistematização de informações do processo
de projeto para criação de banco de dados baseada em pesquisa em empresas de
arquitetura. A tabela relaciona as etapas e subetapas do projeto com as entradas de
informações, as ferramentas utilizadas, os agentes responsáveis e as saídas. Como
exemplo, na etapa de definição do produto, o indicador de desempenho de
compacidade da torre, sob responsabilidade do coordenador do projeto e do
empreendedor, tem como saída o atendimento à cultura da empresa. As etapas
analisadas são: definição do produto; desenvolvimento do projeto; entregas de
projeto; execução da obra; assistência técnica e avaliação pós-ocupação.
Os motivos que definem as alterações de projeto devem ser registrados no banco de
dados. Alguns itens relacionados a projeto contidos na avaliação de seleção de
alternativa das construtoras (MANSO; MITIDIERI FILHO, 2011) servem como
referência do que pode ser solicitado como revisão:


Adequação ao perfil do empreendimento;



Disponibilidade de mão de obra especializada/equipamentos;



Eliminação de tarefas perigosas e inseguras;



Garantia de continuidade de fornecimento dos insumos;



Implicações no recebimento, estocagem e movimentação;



Influência no prazo global da obra - dependência de trâmites de importação
ou produção que não possam ser previstas;



Interferências com outros subsistemas;
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Minimização da geração de entulho;



Minimização do custo e facilidade de manutenção;



Necessidade de revisão/complementação nos projetos;



Qualidade percebida pelo cliente/desempenho;



Restrições técnicas/restrições impostas pelo memorial descritivo - situações
em que o material de venda (maquete, perspectivas, plantas de contrato,
material publicitário) estão lançados e é necessário segui-los;



Simplificação do processo produtivo/produtividade - soluções que considerem
a mão de obra existente na região pela definição de processos comuns ou
definam pré-fabricações.

Nota-se que, com a implantação do BIM em seus estágios de adoção avançados na
simulação virtual de todas as etapas da construção e operação, devem diminuir
vários aspectos relacionados à alteração do projeto, como eliminação de tarefas
perigosas, interferências com outros sistemas, minimização de custos e facilidade de
manutenção, simplificação do processo produtivo.
O entendimento do BIM como um grande banco de dados permite concluir que esse
processo induz ao trabalho colaborativo porque as informações são trocadas através
do modelo da construção (MANZIONE, 2013).
3.4.1.3 Análise dos dados da assistência técnica
A assistência técnica do edifício é caracterizada pela etapa de recebimento da
unidade imobiliária pelo cliente final ou usuário. Para Ramos e Mitidieri Filho (2007),
procedimentos devem ser seguidos dentro da empresa construtora para permitir o
fluxo das informações e orientar a atuação nas atividades como a entrega da
edificação, auxílio ao usuário para melhor utilização e durabilidade, atendimento à
solicitação do cliente, análise da solicitação, programação e realização do serviço,
apropriação

dos

custos

envolvidos

no

atendimento,

ações

preventivas

e

retroalimentação do sistema e levantamento da satisfação do cliente em relação aos
serviços. Isso faz com que eventuais defeitos de obra não persistam até a entrega,
justamente na oportunidade de maior relacionamento direto da empresa com o
cliente final.
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Cavalcanti (2012) propõe um modelo de assistência técnica baseada em ações
preventivas, antes e durante a execução, e corretivas, após a entrega da obra, com
critérios para seleção de problemas, levantados a partir do histórico dessa etapa.
A análise dos dados da assistência técnica não faz parte da delimitação deste
trabalho, reduzido às etapas do escopo do projeto de arquitetura, mas é uma
importante fonte de retroalimentação, pois é o primeiro contato do cliente final com o
produto.
3.4.1.4 Avaliação pós-ocupação
A avaliação pós-ocupação, conhecida pela sigla APO, é uma metodologia que avalia
sistematicamente o desempenho do ambiente construído após tempo de uso,
operação e manutenção do edifício ((ORNSTEIN e ROMERO, 1992); (PREISER;
RABINOWITZ; WHITE, 1998); (FFC, 2001) apud BERTEZINI, 2006).
Ainda segundo estes autores, as APO podem ser caracterizadas nos níveis
Indicativa, Investigativa e de Diagnóstico:


APO indicativa ou de benefícios a curto prazo: relacionado ao gerenciamento
de facilities, utilização do espaço físico, entender o desempenho do edifício e
otimizá-lo pela retroalimentação de informações, entender as consequências
das decisões de projeto.



APO investigativa ou de benefícios a médio prazo: relacionados a facilidades
de ampliação e mudança organizacional, redução de custos da construção,
atribuir

responsabilidades

ao

empreendedor

e

aos

projetistas

pelo

desempenho do edifício através da retroalimentação de informações.


APO diagnóstico ou de benefícios a longo prazo: relacionado ao banco de
dados tecnológico, normas, padrões e manuais para projeto e melhoria do
processo de avaliação do desempenho das edificações através de
informações quantitativas.

Há um grande desperdício de dados e informações obtidos nas avaliações de
satisfação com a contribuição dada pelos moradores, pois não se transformam em
insumos para a retroalimentação do início do projeto.
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No contexto atual de valorização das informações do ciclo de vida da edificação, a
avaliação pós-ocupação ganha importância e, deste ponto de vista, é fundamental a
análise, avaliação e desenvolvimento de ferramentas que organizem, explicitem e
criem métodos que tragam para o processo projetual essa lacuna de informações
que tornam o produto final mais consistente.
A avaliação pós-ocupação, assim como a análise dos dados da assistência técnica,
não faz parte do universo deste trabalho, mas também é um importante instrumento
de avaliação das decisões de projeto relativos à satisfação e ao atendimento das
necessidades dos usuários.

3.5 Integração da gestão da qualidade e BIM
A gestão da qualidade busca maneiras de agregar valor aos processos, entendendo
e atendendo seus requisitos, melhorando seu desempenho e eficácia e procurando
a melhoria contínua através de medições objetivas (ISO 9000:2008). O BIM, como
modelo virtual da construção que armazena, desde suas etapas iniciais, informações
sobre o empreendimento e facilita a comunicação através da visualização
antecipada das etapas, torna-se, para o setor da construção, um caminho
complementar ao da gestão da qualidade no alcance da satisfação do cliente.
Entretanto, o processo BIM não substitui o sistema de gestão da qualidade. Trata-se
de um conjunto de ferramentas com vários subsistemas necessitando serem
integrados, onde os processos precisam ser claros, assim como os procedimentos e
os registros. Como já foi visto no Capítulo 2, o BIM funciona com o princípio do
modelo de construção virtual e centralizado onde todos os intervenientes trabalham
sobre essa mesma base. Os modelos e dados disponibilizados de cada parte dos
colaboradores devem ser gerenciados de forma rigorosa, sob o risco desse modelo
transformar-se num problema, pois da mesma forma que as informações corretas se
disseminam automaticamente, as equivocadas também.
O processo BIM é, sobretudo, uma atividade humana e depende de empenho,
clareza e planejamento. A Figura 24 representa a conjunção de esforços para o
alcance do melhor valor; os processos e as tecnologias não excluem a liderança e
reflexão.
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Figura 24 - BIM não é só tecnologia

Fonte: adaptado de Kiviniemi (2011)

A ligação entre a Lean Construction e o BIM tem sido frequente tema de estudos.
Sacks (2009) relaciona as sinergias entre a Lean Construction e o BIM, batizado de
KamBIM, numa alusão à ferramenta de origem japonesa Kambam, em que une a
filosofia de enxugar processos e agregar valor. É colocada a questão de se o BIM
pode ser utilizado como apoio para as mudanças no processo de projeto, tendo
como base os princípios da Lean Construction, analisando quais características
podem fazer fluir ou interromper seu fluxo. É feita uma análise conceitual da
interação entre BIM e Lean Construction. Cada uma das duas ferramentas possuem
um conceito próprio e independente, mas existem sinergias que as aproximam. O
autor traz uma linha de pesquisa que aborda a exploração da sinergia potencial
entre os dois conceitos, pois ambos necessitam de uma profunda mudança na
filosofia e prática, num grande esforço contínuo. O BIM, pela necessidade intrínseca
de maior envolvimento desde o início da equipe de projeto, produto, orçamentos,
obra e manutenção, tem uma vocação para ser auxiliado pela implementação da
Lean Construction.
É importante que conceito de adoção do BIM esteja claro para que cada parte atinja
os resultados esperados, não havendo sobreposição de "vazios", nem de tarefas. No
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BIM, o documento que determina esses requisitos chama-se diretrizes de
modelagem do BIM, de responsabilidade do cliente contratante, baseados nos
requisitos do projeto. Como em todo sistema de gestão da qualidade, cada
participante do processo precisa ter ciência da sua responsabilidade e atuação de
forma a transformar positivamente com o objetivo final do melhor atendimento ao
seu cliente.
Na proposição de estrutura conceitual de Manzione (2013), é feita a interligação das
relações das gestões do processo do empreendimento, do processo de projeto e da
modelagem da informação, em que o ciclo de vida do edifício é relacionado aos
níveis de desenvolvimento (chamados de ND) da modelagem da informação que
definem os estágios de evolução do processo. Foram desenvolvidos dois
indicadores para medição da eficiência do processo: o já citado nível de
desenvolvimento (ND) que mede características não geométricas e tornam-se mais
complexos a cada avanço de fase e a densidade de interferências (DI) que mede e
acompanha a quantidade de problemas de origem geométrica por área. Nessa
estrutura, o principal elemento que define a condução da gestão e auxilia no
processo de decisão é a análise crítica ao final de cada fase, feita a partir dos
chamados Indicadores Chave de Desempenho (ICD) que confrontam resultados
relacionados à quantidade de conflitos e tamanho dos arquivos de fases anteriores,
extraídos diretamente do modelo BIM.
Os conceitos da qualidade não mudam, mas os métodos e critérios para atingi-los
são diferentes e demandam um olhar compatível com o grau de mudança que o BIM
representa.
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3.6 Relações dos processos de projeto, BIM e gestão da qualidade
O conhecimento do fluxo de informações do projeto é fundamental para a análise
dos processos, pois permite avaliar as oportunidades de melhoria dos serviços do
escritório de arquitetura. No momento de transição do processo de projeto em que a
implantação do BIM deverá transformar esse fluxo, faz-se necessário compreender
como eles estão relacionados atualmente.
A Figura 25 sobrepõe as relações entre os processos dos três alcances do presente
trabalho: o processo do projeto de arquitetura, a gestão da qualidade e a gestão do
modelo BIM. A figura é formada por três colunas com seus desenvolvimentos e suas
inter-relações assinaladas na horizontal.
Na coluna da esquerda, encontra-se o desenvolvimento das fases do projeto
baseado no Manual de Escopo de Arquitetura (ASBEA, 2012) da forma que já foi
vista no Capítulo 3, desde a identificação de necessidades do cliente até o as built,
ao final da obra.
Na coluna da direita, acompanham-se os níveis de desenvolvimento (LOD) do
modelo da construção BIM com definições geométricas e não geométricas cada vez
mais complexas, partindo da criação de massas e espaços até ser concluído o as
built com capacidade de receber o gerenciamento dos facilities.
Entre as duas colunas, encontra-se a gestão da qualidade acompanhando,
ordenando e relacionando a evolução destes processos. O BIM é demandado pelos
requisitos de projeto e, através da gestão da qualidade, reverte maior valor ao
resultado.
Nas leituras horizontais é que percebe-se a diferença entre os escopos de projeto e
do modelo. Em linhas azuis agrupam-se as fases do processo de projeto de
arquitetura desde a concepção e definição do produto, solução de interfaces,
detalhamento das especialidades, pós-entrega do projeto e pós-entrega da obra. Na
leitura horizontal em linhas vermelhas, a gestão do modelo em BIM foi agrupada a
partir do escopo segundo Eastman et al. (2014): o projeto conceitual, a
documentação do projeto com os componentes genéricos, os componentes
detalhados e o as built com dados operacionais.
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Figura 25 - Sobreposição dos processos atuais no escritório de arquitetura

Fontes: adaptado de AsBEA (2012), ABNT (2008) e Eastman et al. (2014)
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Na análise dessa "fotografia" atual das sobreposições dos processos de projeto de
arquitetura, gestão do modelo BIM e gestão da qualidade é constatado que, apesar
de haver correlações entre os processos, há um deslocamento entre os tempos das
fases, relacionados à antecipação de definições necessárias que ocorrem na prática
integrada do processo BIM e à abrangência da gestão do modelo que atende a todo
o ciclo de vida do edifício. A Figura 26 esquematiza a Figura 25, enfatizando o
deslocamento entre gestão do modelo BIM e processo do projeto de arquitetura.
Figura 26 - Defasagem entre os processos

Fonte: elaborado pela autora

Para sanar essa defasagem, o modelo BIM deve ser iniciado com a preparação dos
requisitos para uso no desenvolvimento, antes mesmo de existirem objetos de
massas e espaços. Por outro lado, com a demanda da visão do projeto sobre o ciclo
de vida da edificação, reforçada pelas normas de desempenho, as fases de projeto
devem se estender formalmente até o as built com dados operacionais, deixando o
modelo apto para a gestão da manutenção. No entanto, a análise detalhada dessa
revisão do escopo deve ser feita em outra ocasião, como sugestão para pesquisas
futuras.
Como visto na Curva MacLeamy, representado no Gráfico 2 do Capítulo 1, no
processo BIM o pico da curva de esforço no desenvolvimento do projeto é
antecipado em relação ao da curva tradicional, passando a ser incluída na curva da
habilidade para impactar nos custos e capacidades funcionais. A possibilidade de
explorar mais cenários com maior agilidade, definindo desde cedo os requisitos de
sustentabilidade,

desempenho,

construtibilidade,

etc,

proporciona

melhores

condições para as tomadas de decisão e influencia no desenvolvimento dos projetos
nas fases seguintes.
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No capítulo 4 seguinte, é apresentada a pesquisa prospectiva com escritórios de
arquitetura do setor imobiliário para verificar como estão impactando os processos
diferenciados do BIM nos procedimentos de gestão da qualidade, em especial na
retroalimentação, dada a quantidade de informações que ficam disponibilizadas nos
modelos mas que possuem um forma específica de gerenciamento.
No capítulo 5, como resultado, são revisados os procedimentos relacionados à
retroalimentação a partir do ciclo de modelagem do projeto.
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4 PESQUISA PROSPECTIVA
Esta pesquisa prospectiva visa verificar como tem sido a prática da retroalimentação
e gestão da qualidade em escritórios de projeto de arquitetura do setor imobiliário
com a implantação do BIM, a fim de levantar possibilidades futuras através do
avanço da tecnologia e processos utilizados.
Para elaborar um panorama de como o tema da retroalimentação está presente ou
não nos processos de projeto dos escritórios de arquitetura e como o BIM impactou
positiva ou negativamente no controle da qualidade, foram feitas entrevistas
prospectivas, do tipo semiestruturada com roteiro transcrito no Apêndice, sendo
baseado em perguntas com respostas livres e contribuições espontâneas sobre o
tema. Foram escolhidas três empresas de projeto de arquitetura (empresas A, B, C)
por se tratarem do tema do trabalho, sendo que a premissa não se baseou em ter
respostas que possam ser alinhadas, mas contribuir com o enriquecimento de
experiências relacionadas ao tema.
O critério adotado para escolha dessas empresas foi de relevância no uso de
ferramentas BIM no setor de projetos imobiliários no Município de São Paulo, além
da adoção e valorização de gestão da qualidade.
As entrevistas foram realizadas presencialmente entre julho e setembro de 2014 e
as dúvidas sanadas via email ou telefone.
Os dados da entrevista são apresentados através da sequência apresentada abaixo
e, ao final do capítulo, é feita uma análise dos aspectos relacionados à
retroalimentação, abordados nas entrevistas.


Caracterização das empresas - área de atuação, tempo de atuação, estrutura
funcional, área projetada/construída;



BIM na empresa - data de implantação, programas utilizados, nível de adoção
do BIM, transição das ferramentas da qualidade no processo BIM;



Qualidade na empresa - ferramentas da qualidade, certificação;



Retroalimentação na empresa - avaliação do processo de projeto (análise
crítica, validação, avaliação de satisfação do cliente), as built.
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4.1 Empresas entrevistadas
4.1.1 Escritório de Arquitetura A
a) Caracterização da empresa A
O escritório de projetos de arquitetura A atua há 33 anos (desde 1981) nas áreas
institucional (escolas, estações intermodais), residencial, comercial e industrial em
várias cidades do Brasil, tendo sua sede na capital paulista. É um dos pioneiros no
uso da ferramenta BIM no Brasil fazendo também o gerenciamento de
compatibilizações em projetos multidisciplinares. Atualmente, a estrutura funcional
da empresa é composta por três arquitetos sócios, três arquitetos coordenadores e
três arquitetos desenvolvedores, uma engenheira da qualidade e uma secretária
administrativa.
A entrevista foi feita presencialmente com a arquiteta titular em agosto de 2014.
b) BIM na empresa A
Utiliza a plataforma Revit desde 2002, atualmente com estágio de adoção 2,
permitindo a colaboração entre as disciplinas e a construtora. A entrevistada frisa a
importância de definir com o contratante, desde o início, o que deseja ser extraído
do modelo (quantitativo, visualização, planejamento de fases), pois a estratégia de
modelagem do edifício é muito importante. No início dos trabalhos, é disponibilizada
pelo escritório, uma planilha dos objetos por categoria (portas, janelas, paredes, etc),
a unidade de extração e a forma (por pavimento, por setor, por ambiente, etc) que a
contratante deve definir para constar em contrato. Se a medição será por ambiente e
essa extração é importante para o contratante, esse dado precisa ser solicitado
desde o início. A partir dessa definição, é montada a estratégia de modelagem para
atendimento desses requisitos, e cada colaborador precisa estar ciente de suas
responsabilidades, pois, num estágio avançado de adoção do BIM, qualquer
equívoco pode acarretar erros graves. Se, após o início dos trabalhos, o cliente
muda a solicitação e precisa da quantificação por ambiente, talvez seja necessário
criar subterfúgios para extrair essa informação, porque não foi planejada.
c) Qualidade na empresa A
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Não possui certificação, mas sempre desenvolveu e utilizou procedimentos de
gestão da qualidade, com preocupação em organizar a informação, que foram
transformados e reescritos conforme deu-se a implantação do processo BIM. Em
recente projeto, o escritório passou por três auditorias, duas por parte do cliente,
uma da construtora, sendo aprovados em todos. A presença de uma engenheira da
qualidade deve-se à intenção de certificar o escritório, a partir da constatação que
grande parte de procedimentos já são adotados para a gestão do processo de
projeto, pois avaliam que eventualmente, pode ser exigida essa certificação.
O interesse em ter procedimentos e gestão das informações que garantam que o
processo se mantenha claro para todos os intervenientes, sempre existiu,
independentemente das ferramentas utilizadas. A entrevistada cita o conceito, no
uso do CAD, de tratar os elementos como objetos e não como layers, e de cada
disciplina ser dona de suas bases, concentradas num banco central, sobrepostas
num modelo único, que já seriam uma antecipação dos conceitos do BIM. Com o
atual uso do Revit, não só procedimentos foram reescritos, como às vezes é
necessário escrever procedimentos específicos para cada projeto, dada a
importância da entrega do modelo proprietário ao cliente. Qualquer erro de
especificação pode gerar um grande prejuízo.
d) Retroalimentação na empresa A
A etapa de retroalimentação não é valorizada, visto que a variedade de tipos de
projeto é grande, não demandando um banco de dados de indicadores, pois cada
projeto torna-se muito específico. Sobre o as built, apesar de não terem sido
contratados para nenhuma consolidação, a entrevistada acredita que devam ser
utilizadas as fases de construção (trata-se de um parâmetro das ferramentas BIM),
como se fosse uma etapa, para identificar as alterações ocorridas em obra. Dessa
forma, seria possível ter controle de comparação entre o que foi projetado e o que foi
construído, para análise futura:
1. criação do parâmetro da fase "as built";
2. "demolição" do que não foi executado;
3. "construção" no modelo do que foi alterado;
4. atualização dos documentos relativos a essa fase.
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Apesar de não possuir procedimentos específicos para retroalimentação dos
projetos, o escritório atualiza sistematicamente as instruções de trabalho, que, de
certa forma, atualiza experiências vindas dos projetos anteriores.
4.1.2 Escritório de Arquitetura B
a) Caracterização da empresa B
O escritório de projetos de arquitetura B atua há 20 anos (desde 1994) na área
residencial (majoritariamente condomínios residenciais verticais) e uso misto na
região da Grande São Paulo, com sede na capital paulista. Em 2008, chegou a
possuir um quadro de 40 arquitetos colaboradores. Atualmente são 7 arquitetos,
sendo três arquitetos titulares (área comercial, de viabilidade e executivo) e quatro
arquitetos colaboradores, além de um gerente administrativo.
A entrevista foi feita presencialmente com os três arquitetos titulares das áreas
comercial, de viabilidade e de executivo, em julho de 2014.
b) BIM na empresa B
O uso da ferramenta iniciou-se em 2009 com a contratação de uma consultoria que
apoiou a comissão interna de implantação do BIM a repensar o processo de projetar
e apresentar o produto final do escritório, aproveitando as vantagens dessa nova
tecnologia. O estágio de adoção do BIM nesse escritório é o de alcance da
qualidade interna dos projetos, sem trocas externas do modelo, chamado de estágio
1, para efeito deste trabalho. Para os estudos iniciais até o anteprojeto e projetos
legais continuam sendo utilizados os programas Autocad e Sketchup até a definição
completa do produto, equivalente a etapa de anteprojeto. O início da modelagem do
projeto na plataforma do Revit é feita a partir de uma avaliação estratégica sobre a
etapa do executivo, quando a maioria das premissas construtivas estão definidas.
São extraídos todos os quantitativos de componentes do escopo de arquitetura
diretamente do modelo virtual. Atualmente todos os projetos executivos estão sendo
desenvolvidos na plataforma Revit mas, no momento da pesquisa, não havia
contratantes que fizessem uso do modelo gerado por arquitetura no processo BIM, o
que não permite maior avanço no processo colaborativo. Por essa razão, não são
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trocados arquivos em formato aberto IFC, nem com a contratante, nem com outros
projetistas.
c) Qualidade na empresa B
Não possui certificação, mas utiliza ferramentas de gestão da qualidade criadas a
partir de suas necessidades, com foco na rastreabilidade das informações e
treinamento e qualificação da equipe. São formadas pequenas comissões para cada
assunto (gestão da qualidade, normas e legislação, uso de programas, treinamento
e qualificação), onde representantes da direção, coordenador e colaborador trocam
ideias e definem e reavaliam os processos. Os documentos de instruções de
trabalho ligados a arquivamento, comunicação, qualidade do produto, qualidade do
processo para cada etapa, compatibilização e para o uso dos programas utilizados
no processo não são numerosos, mas os necessários para a atividade e escala do
escritório. Possui registros da qualidade como listas de verificação de etapas, lista
mestra, ata e pauta de reuniões, dados iniciais de etapas, lista de pendências
internas e um documento chamado de ficha de acompanhamento do projeto, onde
são centralizados os dados do empreendimento, como localização, tipologias, áreas,
programa de necessidades, premissas construtivas e uma lista de todos os eventos
marcantes, filtrados por assunto (projeto legal, concessionárias, premissas
construtivas, alteração de programa, etc), que possam refletir na memória do
projeto, para consulta futura. Por exemplo, a decisão por parte da construtora de
alterar a ordem do faseamento da obra, fazendo que o programa de necessidades
do térreo tenha que ser revisado. Nesse caso, é registrada a data do evento, a fonte
da solicitação, o assunto para ser filtrado, a descrição e as responsabilidades sobre
a entrada e saída da informação, além do status de andamento desse registro.
Outros exemplos, como a alteração de alvenaria de blocos cerâmicos por drywall, ou
a revisão do pé-direito de um pavimento, ficam registrados pelo coordenador para
uso futuro, caso seja necessário retomar essa informação. Parte desses
procedimentos foi criada anteriormente à ferramenta BIM e revisada durante sua
implantação em vários aspectos, desde alterações nos processos, antecipando
premissas em função da modelagem virtual da construção, até a criação de novas
instruções de trabalho para novo programa.
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d) Retroalimentação na empresa B
Após a entrega do produto do escopo, os contatos com a contratante são
esporádicos, relacionados ao esclarecimento de dúvidas do projeto e eventuais
alterações por diversas decorrências como falta do material especificado e alteração
de detalhes por revisão de custos. Visitas à obra não são feitas por não constarem
do escopo contratado. O procedimento de retroalimentação se restringe a atualizar,
junto aos coordenadores, as comunicações da contratante sobre construtibilidade,
mas não existe ferramenta de solicitação de avaliação crítica sobre seus serviços. O
documento chamado ficha de acompanhamento, descrito na parte de "Qualidade na
empresa B", funciona como um banco de dados, por arquivar informações que
podem ser resgatadas durante o processo do empreendimento e também servir de
balizador para decisões de outros empreendimentos, seja da mesma construtora ou
de outras.
4.1.3 Escritório de Arquitetura C
a) Caracterização da empresa C
O escritório de projetos de arquitetura C atua há 34 anos (desde 1979) nas áreas
institucional, comercial, residencial, industrial, serviços e hotelaria em sua maioria
em cidades do estado de São Paulo, com sede nesta capital. Em diferentes épocas,
o escritório atuou em áreas diversas com maior especialidade na área imobiliária
residencial. Além dos projetos de arquitetura, atua também na coordenação de
projetos. A estrutura funcional da empresa conta com o arquiteto titular, quatro
arquitetos coordenadores, uma assistente técnica (levantamento de normas,
legislação e especificações), em torno de quinze arquitetos desenvolvedores e uma
gerente financeiro. Nos últimos anos tem ocorrido uma grande rotatividade dos
arquitetos desenvolvedores porém, os coordenadores, assistente-técnica e gerente
financeiro formam uma base da equipe que atua entre 15 e 35 anos junta.
A entrevista foi feita presencialmente com o arquiteto titular em agosto de 2014.
b) BIM na empresa C
O escritório iniciou a implantação do Revit em 2007 com uma consultoria de
treinamento para toda a equipe de colaboradores. Atualmente cerca de 60% dos
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projetos são desenvolvidos em Revit, outros 40% no CAD, em função de estratégias
de prazos e equipes. O projeto do empreendimento já nasce na plataforma Revit,
um diferencial em relação aos demais entrevistados que iniciam a modelagem a
partir da definição do produto. A "construção" inicial do modelo é rápida e já se
beneficia da visualização do conceito e geração de plantas necessárias para
constatar a viabilidade junto ao contratante. Porém, uma dificuldade relatada pelo
entrevistado é o desenvolvimento entre a primeira concepção até chegar na
definição do produto. O projeto de arquitetura como projeto conceituador pressupõe
inúmeros estudos de alternativas. Esse processo num modelo de construção virtual
é mais demorado em relação ao CAD, pois cada ambiente alterado, cada parede
que é retirada afeta o restante todo do modelo, gerando "peso" ao processo e
dificuldade de gerenciar esses estudos que ficam em suspenso até que a solução
escolhida seja incorporada ao modelo. Em suma, esta etapa ainda não responde
com a agilidade esperada e nem se beneficia da vantagem de obter custos de cada
alternativa pois, no caso deste escritório, os clientes não fazem uso do BIM.
Outra dificuldade relatada atualmente é a incompatibilidade na passagem do modelo
gerado pelo programa de análise estrutural pelos calculistas para o Revit, utilizado
por arquitetura. A troca entre as disciplinas de arquitetura e estrutura é um ponto
inicial e fundamental que não está sanado, pois o modelo gerado pela estrutura é
analítico e não possui a fidelidade geométrica necessária para ser utilizado no
processo BIM.
c) Qualidade na empresa C
O escritório possuiu certificação ISO 9001/94 do ano 2001 a 2004, desenvolvendo
todos os processos e procedimentos, demandando grande investimento de horas e
treinamentos da equipe. Após esse período, o titular decidiu não renovar, pois
avaliou que o custo e o impacto da certificação não estavam equilibrados. A
quantidade de procedimentos e registros a preencher era muito grande para ser
absorvida pela equipe e ocorria de muitos documentos serem completados em
função da auditoria, não pela sua real efetividade. Outra razão levantada foi que
muitos itens das verificações rebatiam em responsabilidades alheias ao escritório de
arquitetura, o que gerava não conformidades. Após esse período, o escritório
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manteve o uso de parte dos controles de registros da qualidade mas, talvez pela
longevidade da base da equipe, o uso dos registros foram ficando obsoletos como,
por exemplo, a lista de verificação de emissão do projeto básico que já é sabida,
sem necessidade de preencher para cada projeto. Com a implantação do BIM, os
procedimentos foram esquecidos, sendo que só foi oferecido o treinamento do uso
da ferramenta, negligenciando o treinamento da equipe no processo de projeto e
tendo como consequência um resultado abaixo do esperado. Numa segunda fase,
os procedimentos de qualidade do projeto foram retomados e reescritos e o uso da
ferramenta repensada em conjunto com o processo de projeto e o treinamento da
equipe, gerando ganhos de produtividade e qualidade reconhecidos pelo cliente. Um
problema a ser enfrentado é a rotatividade dos arquitetos colaboradores que depois
de treinados saem da empresa, gerando constante treinamento, sem avanço no
nível de aprendizado.
O entrevistado faz uma crítica ao papel do projeto de arquitetura em relação à
redundância das informações no conjunto dos projetos. O projeto de arquitetura do
pavimento-tipo, uma vez ultrapassada a etapa da solução de interfaces, deveria
eliminar as informações que já fazem parte do escopo de outra disciplina, como o
projeto de produção de alvenaria que será a referência para orçamentação e
execução. O processo deve demandar as informações.
d) Retroalimentação na empresa C
Apesar de ter sido certificado (ISO 9001: 2000) em outro momento, a prática da
retroalimentação não chegou a possuir procedimentos específicos. No atendimento
pós-entrega do projeto, as observações ficam registradas nas atas de reunião ou
repassadas diretamente do coordenador à equipe, de maneira informal. Quando um
novo projeto similar ou do mesmo cliente se inicia, a memória e experiência dos
coordenadores e arquiteto titular funciona como "banco de dados" para balizar
soluções a serem incluídas ou evitadas.
Quanto aos indicadores de projeto, o entrevistado destaca a importância da boa
interpretação do indicador, sob o risco de tornarem-se números sem nenhuma
comunicação.
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O contrato do escritório inclui algumas visitas à obra para verificação de sua
execução e soluções de problemas decorrentes ou não do projeto. Não há um
registro sistematizado dessas visitas, controle da quantificação e motivos dos
problemas o que, inclusive, impede de serem cobrados eventuais retrabalhos,
segundo o entrevistado.
O escritório não faz o as built por não constar em contrato. O entrevistado acredita
que na área residencial essa preocupação não é tão grande como na área comercial
ou institucional, em que a responsabilidade pelo gerenciamento dos facilities é de
interesse do contratante.

4.2 Análise dos aspectos sobre retroalimentação abordados nas entrevistas
Os três escritórios de arquitetura do mercado imobiliário em São Paulo iniciaram a
implementação de ferramenta BIM há seis, doze e nove anos, portanto com
experiência acumulada e lições aprendidas, conforme foi relatado nas entrevistas.
Sem o apoio da cadeia produtiva, entenda-se cliente contratante, os escritórios B e
C ficam restritos à utilização da ferramenta no chamado estágio de adoção 1, com
todos os benefícios da modelagem dos objetos, mas sem a interface da colaboração
e integração com os demais projetistas.
A análise das entrevistas prospectivas sobre retroalimentação nessas empresas que
trabalham com ferramenta BIM mostra que essa prática continua relegada a
segundo plano no escritório de arquitetura. Entre tantas demandas e atividades das
empresas, abrir espaço para a melhoria contínua através da retroalimentação ainda
é uma etapa que não consegue vencer a barreira das prioridades em relação à
entrega do projeto-produto ou da restrição do conteúdo do contrato. Mesmo os
escritórios de arquitetura que possuem e valorizam as ferramentas de qualidade do
produto e do processo admitem que a retroalimentação não é um aspecto a ser
buscado. Por outro lado, em todos os escritórios percebe-se a grande quantidade de
informações guardadas durante o desenvolvimento dos projetos, mas que não são
organizadas e disponibilizadas de forma a serem encontradas e referenciadas em
momentos necessários.
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O momento atual de implantação do BIM encontra-se num ponto frágil em que
houve um grande investimento na infraestrutura e treinamento das equipes mas que,
em poucos anos, pode ser perdido por não haver constante reinvestimento. A falta
de demanda dos projetos desenvolvidos em ferramentas BIM pelos clientes
contratantes é uma das razões apresentadas para a quebra do ciclo nesse
investimento. Em se tratando de um processo altamente tecnológico, o tempo que
os recursos humanos e de infraestrutura não são utilizados tem impacto grande na
sua desvalorização.
Um problema que foi verificado é a rotatividade dos colaboradores que recebem o
treinamento do uso do programa. Além de aprenderem sobre a ferramenta em si, há
o treinamento para conseguir os melhores resultados para o escritório que trata-se
dos procedimentos de gestão da qualidade. Para minimizar o impacto da
rotatividade, a retroalimentação torna-se um dos recursos para reter o conhecimento
na empresa.
A verificação da dificuldade em criar e manter práticas de retroalimentação aliada à
necessidade de revisão dos procedimentos de gestão da qualidade resultam na
proposta apresentada no Capítulo 5, de absorver grande parte dos aprendizados
vindos das fontes de execução, fabricação, assistência técnica e operações, na
rotina do desenvolvimento do projeto.
Além do valor agregado aos serviços e produtos entregues aos seus clientes, os
ganhos na utilização da ferramenta BIM precisam ser assimilados rapidamente pelos
escritórios de projeto para valorizar o investimento que esse processo altamente
tecnológico demanda.
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5 RETROALIMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA EM
BIM
A partir da pesquisa bibliográfica da base conceitual do BIM, do processo de projeto
de arquitetura e da gestão da qualidade com foco na retroalimentação, somado à
experiência profissional em escritórios de arquitetura e às pesquisas prospectivas, é
apresentada, como resultado do trabalho, uma proposta de diretrizes de
retroalimentação para que ela ocorra na rotina do escritório de arquitetura com
aproveitamento do novo fluxo de trabalho demandado pelo BIM, aumentando a
eficiência do processo de projeto e seus resultados.
Neste capítulo, após a introdução com as argumentações da proposta, é feita a
análise do ciclo do desenvolvimento do projeto de arquitetura em BIM identificando
três ciclos com oportunidades de retroalimentação: o ciclo do desenvolvimento
interno do projeto e o ciclo do desenvolvimento externo do projeto, relacionados à
ação corretiva; e o ciclo da melhoria da qualidade no escritório, relacionado à ação
preventiva. Em seguida, são propostas diretrizes para a retroalimentação com
base no desenvolvimento do projeto em BIM, com a apresentação de uma
sequência das atividades e os principais recursos utilizados no desenvolvimento do
projeto, no escritório de arquitetura.
Três características decorrentes do BIM embasam a proposta de retroalimentação
do conhecimento adquirido durante o projeto:


Antecipação das etapas de decisão, dada pela simulação da construção;



Capacidade de armazenamento das informações nos modelos;



Uso intensivo dos recursos tecnológicos voltados a suportar o processo.

Na revisão bibliográfica, foi verificado que os processos de retroalimentação ocorrem
a partir do pós-entrega do projeto, geralmente nas interfaces das etapas de
planejamento, projeto, execução e operação (uso e ocupação). Nos capítulos
anteriores, foi verificada a importância dos processos colaborativos e integrados,
relacionados à característica de antecipação das decisões de projeto,
proporcionada pela simulação virtual da construção no BIM. Essa abordagem do
projetar demanda a presença dos intervenientes ligados às outras etapas do
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empreendimento como planejamento, fabricação e construção, assistência técnica,
uso e manutenção, sendo que as experiências positivas e negativas são analisadas
na etapa de projeto por força da necessidade da simulação. A maior aproximação
entre os agentes das etapas tende a minimizar a ruptura com que era tratado o
projeto, muitas vezes considerado "descolado" da realidade da execução e
nascendo daí a característica da retroalimentação estar relacionada com o final da
obra: verificar o que não saiu satisfatório no projeto para depois devolver para o
projetista essa informação e ser utilizada somente nos próximos empreendimentos.
A retroalimentação com o BIM ganha novos contornos pois, ao simular a construção,
permite que os problemas sejam previstos e solucionados antecipadamente,
transformando de fato, a etapa de projetos numa grande fonte de retroalimentação,
quando ainda é possível alterar os resultados da obra. Alia-se a essa constatação o
fato do modelo baseado em objetos ser grande armazenador de informações e
tem-se a oportunidade de revisar as práticas relacionadas à retroalimentação dos
projetos.
O uso da tecnologia é outra característica que demanda um olhar inovador em
relação às práticas de projeto. A grande quantidade de recursos disponíveis, dos
programas de modelagem e análise à capacidade de armazenamento da
computação em nuvem, alteram o fluxo de trabalho e a forma de comunicação entre
os intervenientes; internamente, ao escritório de projeto e, externamente, na relação
com as demais etapas do empreendimento.
Na Figura 27, a ilustração de Succar (2013) sobre a evolução dos ciclos de vida do
modelo nos estágios de adoção do BIM, já apresentada no Capítulo 2, serve de
base para demonstrar como a retroalimentação pode intensificar-se com os níveis
de colaboração e integração nos estágios de adoção 2 e 3.
No estágio de adoção 1, com o BIM baseado na modelagem de cada etapa
sequencialmente, as retroalimentações acontecem na interface entre projeto e
construção, na troca de dados entre os intervenientes.
No estágio de adoção 2, em que já ocorre um nível de colaboração entre projeto e
obra na elaboração do modelo, é possível ter maior grau de retornos relacionados
ao desenvolvimento paralelo do uso do modelo para a obra.
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No estágio de adoção 3, em que é necessário o total envolvimento dos
intervenientes, o processo ocorre de forma integrada e simultânea, potencializando a
troca de conhecimentos entre projeto, construção e operação, resultando num
modelo mais explorado em suas possibilidades, num momento antecipado,
intensificando as oportunidades de retroalimentação.
As diretrizes apresentadas neste trabalho podem ser praticadas em qualquer estágio
de adoção do BIM, já que se baseia no ciclo do desenvolvimento do projeto de
arquitetura, mas se beneficia, em maiores graus, na colaboração e integração entre
as etapas de projeto, construção e operação.
Figura 27 - Retroalimentações nos ciclos de vida do modelo nos estágios de adoção do BIM

Fonte: elaborado pela autora, sobre figura de Succar (2013)
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Essa proposta também pretende que grande parte do trabalho de controle do
processo seja feita de forma automática (JURAN; GRYNA 1991), cada vez mais
possível com o avanço das ferramentas tecnológicas relacionadas ao processo BIM.
As características de capacidade de comunicação visual e armazenamento de
dados

permitem

que

significativa

parte

dos

processos

relacionados

à

retroalimentação seja feita por mecanismos automáticos mas, para isso, é
necessário configurar regras e parâmetros para que apresentem o comportamento
esperado.

5.1 Ciclos de desenvolvimento do projeto em BIM
A

proposta de

diretrizes

para

retroalimentação

é

baseada

no

ciclo

de

desenvolvimento do projeto de arquitetura em BIM, quando grande volume de
informações e conhecimentos são trocados e registrados com a presença mais
atuante dos intervenientes de outras etapas como planejamento, construção e
operação, no estágio 3 de adoção do BIM. Além disso, as informações e os
aprendizados originados de projetos anteriores (ABNT ISO 9001:2005) serão
trazidos ao nível do desenvolvimento do projeto a partir de análises críticas e
percepções registradas e recuperadas do banco de dados do escritório de
arquitetura.
Utilizando-se de bases da gestão da qualidade, principalmente de "Projeto e
Desenvolvimento" e "Melhoria Contínua" da NBR ISO 9001:2008, a proposta de
retroalimentação no ciclo de modelagem é subdividida em três ciclos:
1. Ciclo do desenvolvimento interno do projeto, relacionado à ação corretiva;
2. Ciclo do desenvolvimento externo do projeto, relacionado à ação corretiva;
3. Ciclo da melhoria da qualidade do escritório, relacionado à ação preventiva.
Na Figura 28, é apresentado um fluxograma que representa o ciclo do
desenvolvimento do projeto de arquitetura em BIM com destaque para as
oportunidades de retroalimentações relacionadas aos três ciclos. O fluxo do projeto
é formado por ciclos evolutivos, pois são sequências repetitivas, mas com níveis de
complexidades cada vez maiores até chegar, conforme o cronograma definido, ao
modelo final da fase.
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Figura 28 - Fluxograma das oportunidades de retroalimentações no ciclo de modelagem do
projeto em BIM

Fonte: elaborado pela autora

A partir da análise dos requisitos de entrada (requisitos do projeto e do modelo) da
fase em andamento ocorre a "modelagem" do projeto, entendida aqui como o
desenvolvimento do projeto baseado em objetos com dados, na ferramenta BIM
de autoria (Revit, Archicad, etc). Em seguida, o modelo é exportado em formato de
troca aberto IFC e importado para ferramenta BIM de verificação de modelos,
conhecida como model checker (Solibri, Navisworks, etc), na qual ele será analisado
visualmente e submetido à regras automáticas (verificação de legislação para
projeto legal, regras para compatibilização, verificação da consistência dos dados
inseridos, existência de ambientes do programa de necessidades, etc) e validado
ou não, conforme os requisitos da fase em andamento.
(1) Havendo pendências que impeçam a validação do modelo para emissão, o
coordenador do escritório, em ação corretiva, registra a comunicação no formato
BCF a partir da própria ferramenta de verificação, gerando uma espécie de relatório
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de pendências para a equipe interna de projeto. Essa comunicação é acessada na
ferramenta de modelagem e são feitas as alterações solicitadas, voltando
novamente ao ciclo da verificação até que o modelo esteja validado.
(2) A partir do modelo validado, condizente com os objetivos da fase em andamento,
o arquivo de troca aberto IFC é liberado para emissão para o coordenador externo,
projetistas e intervenientes de outras etapas do empreendimento para ser elaborada
a análise crítica do projeto de arquitetura, em formato aberto de comunicação BCF.
Essa comunicação é acessada na ferramenta de modelagem e, sendo procedentes,
são feitas as alterações solicitadas, voltando novamente ao ciclo do projeto.
(3) Tanto as comunicações vindas da análise crítica externa como as comunicações
internas são avaliadas pelo escritório de arquitetura que decide se a questão é uma
oportunidade de melhoria a ser registrada no banco de dados. São feitas
pesquisas no banco de dados e identificados problemas que mereçam atenção. Em
seguida, são analisadas as causas, avaliadas as alternativas de soluções e
implementada a ação de melhoria em que o replanejamento de procedimentos e
ferramentas de apoio ao projeto (arquivo template, biblioteca de elementos, manual
de uso das ferramentas) são realizados em função do novo patamar desejado.
A Figura 29 representa, de forma mais ilustrativa, o fluxograma das oportunidades
de retroalimentação durante o ciclo de desenvolvimento do projeto (Figura 28). As
ferramentas BIM são indicadas por suas funções:


de desenvolvimento do projeto de arquitetura ("modelador");



de auditoria, análise e validação do modelo ("verificador");



de registro, filtragem e comunicação de questões, solicitações e pendências
("comunicador") e



de gestão das questões para armazenamento e seleção de oportunidades de
melhoria da qualidade ("banco de dados").

A partir da análise dessas oportunidades, é feito o replanejamento do uso das
ferramentas BIM. Os ciclos interno, externo e de melhoria são indicados em cores
distintas e as nuvens representam a utilização da computação em nuvem, agilizando
o acesso a essas funções.
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Figura 29 - Oportunidades de retroalimentação no ciclo de modelagem em BIM

Fonte: elaborado pela autora

No subitem seguinte, serão abordadas as diretrizes para retroalimentação no
desenvolvimento do projeto de arquitetura em BIM, baseadas no fluxo de trabalho
apresentado.

5.2 Proposta de diretrizes para retroalimentação do projeto em BIM
Como resultado da identificação de oportunidades para retroalimentação dos
projetos, beneficiando-se da habilidade do modelo BIM em armazenar informações,
do fluxo de trabalho atualizado para integração entre os agentes e da oferta de
ferramentas interoperáveis, no Quadro 14 é proposta uma sequência de etapas do
ciclo de desenvolvimento de projeto que promova a garantia da qualidade na
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entrega do produto (modelo BIM), fato que ganha uma importância pelo modelo
entregue ter consequências automáticas em todo o projeto e etapas posteriores.
As indicações das atividades e recursos necessários são feitas nas "etapas", com o
"emissor" e "receptor" responsáveis pelas "atividades/recursos".
Os emissores e receptores relacionados no Quadro 14 são :


cliente: contratante, representado no processo pelo coordenador externo;



coord. proj: coordenador do escritório, responsável pelo desenvolvimento do
projeto;



coord. bim: coordenador do escritório, responsável pelas decisões relativas à
gestão do modelo;



equipe: arquitetos desenvolvedores dos projetos;



comitê de qualidade: comitê interno formado por integrantes da equipe e
direção do escritório de arquitetura para promover melhoria na qualidade dos
processos e produtos;



TI: administrador de tecnologia da informação do escritório que dá apoio às
necessidades (equipamentos, redes, programas) demandadas pelo BIM;



fabricante: fabricante do programa BIM utilizado.

No momento atual em que nem todos os coordenadores de projeto do escritório tem
familiaridade com esse novo processo, faz-se necessária a separação entre as
funções do coordenador BIM e coordenador de projeto porém, em estágio mais
avançado, essas funções devem fundir-se.
As diretrizes enfatizam a etapa de planejamento na análise dos requisitos, dados de
entrada e dos recursos necessários e na verificação do modelo antes da entrega,
com a comunicação feita de forma que os registros fiquem disponíveis para serem
acessados num banco de dados. Numa etapa final, num momento próprio destinado
à revisão da qualidade em conjunto com um processo decisório do comitê da
qualidade do escritório, é feito o replanejamento das atividades, procedimentos e
recursos para promover a melhoria do projeto.
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Quadro 14 - Sequência do ciclo de projeto e retroalimentação nos projetos em BIM
Etapas

Planejamento

Modelagem

Atividades/Recursos

Emissor

Receptor

Análise dos requisitos do projeto

cliente

coord. proj

Análise dos requisitos do modelo

cliente

coord. bim

TI

cliente

Definição da equipe de trabalho

coord. bim
coord. proj

equipe

Definição da estratégia interna de
modelagem

coord. bim

cliente

Ferramenta de modelagem

fabricante

TI

Manual de uso da ferramenta

coord. bim

equipe

Arquivo template

coord. bim

equipe

Biblioteca de elementos

coord. bim

equipe

equipe

coord. bim
coord. proj

Ferramenta de análise

fabricante

TI

Manual de uso da ferramenta de
análise

coord. bim

equipe

Verificação dos atendimentos aos
requisitos

coord. bim

equipe

Comprovação do atendimento da
finalidade dos requisitos

coord. bim

cliente

Saídas

coord. bim

Cliente,
projetistas

Ferramenta de comunicação

fabricante

TI

cliente

coord. bim/proj

coord. bim/proj

equipe

Ferramenta de comunicação

fabricante

TI

Armazenamento de dados

coord. bim

coord. proj

Ferramenta de comunicação

fabricante

TI

Pesquisa de dados

coord. bim

coord. proj

Comparação de resultados,
identificação, seleção e causas dos
problemas

comitê
qualidade

coord. bim/proj

Geração e avaliação de alternativas

comitê
qualidade

coord. bim/proj

Replanejamento e implementação
da solução

comitê
qualidade

coord. bim/proj

Definição dos recursos

Desenvolvimento do modelo

Verificação

Validação

Comunicação

Banco de dados

Replanejamento

Registros da comunicação

Fonte: elaborado pela autora
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5.2.1 Planejamento
O planejamento das condições necessárias para atender o início da modelagem do
projeto é etapa fundamental para que o fluxo do processo não seja interrompido por
falta dos recursos ou dados do projeto.
a) Análise dos requisitos do projeto
Os requisitos do projeto recebidos do cliente são analisados e outros dados e
restrições, como legislação e normas, são levantados para compor a base de
entradas para o projeto.
b) Análise dos requisitos do modelo - Diretrizes de modelagem
No início dos trabalhos deve ser emitido, geralmente pela construtora, um
documento de diretrizes de modelagem em BIM no qual ficam estabelecidas as
principais definições como os formatos de troca dos modelos, definição das
responsabilidades dos intervenientes, classificação da informação dos objetos
(modelo, marca, operação ou serviço), nomenclatura de documentos, requisitos de
modelagem como coordenadas de início do modelo e detalhes de modelagem,
saídas necessárias para as etapas seguintes, etc. Esse documento inicial de
diretrizes de modelagem deve ser aderente ao escopo contratado e às necessidades
do cliente para a gestão de todas as etapas do empreendimento.
O coordenador BIM do escritório precisa "traduzir" esses requisitos e garantir que
chegue à equipe de trabalho os requisitos do projeto do modelo, entrega de modelos
de alta qualidade, requisitos de desempenho, requistos de sustentabilidade.
c) Definição da equipe e dos recursos
É necessário definir a qualificação e quantidade dos arquitetos colaboradores que
utilizarão a ferramenta de modelagem em função do conhecimento necessário para
as características do projeto, do entrosamento com o coordenador, dos prazos e das
metas de produtividade. O coordenador do projeto deve utilizar, ao menos, a
ferramenta de verificação de modelos. Deve ser garantido que todos recebam o
treinamento para utilização das ferramentas.
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É necessário verificar também, a partir das características do projeto, a quantidade
de máquinas, rede, velocidade da internet, versões dos programas do escritório em
relação ao do cliente e dos outros projetistas para evitar incompatibilidades.
d) Definição da estratégia de modelagem
Nesse momento, com base nas características de repetição dos tipos, pavimentos,
rotação da tipologia das torres, garagens, deve ser esboçada a estratégia do modelo
com links, grupos, verificação da necessidade de elementos especiais da biblioteca,
etc, que serão atualizados a cada ciclo de desenvolvimento do projeto.
5.2.2 Modelagem
Nesta etapa é feita a modelagem do projeto com início a partir do arquivo template e
com os componentes construtivos acessados na biblioteca de elementos. O manual
de uso da ferramenta comunica como esses arquivos de base estão configurados
para obter os resultados desejados no modelo.
a) Ferramenta de modelagem BIM
A ferramenta de modelagem BIM é o principal programa na qual será criada a
simulação virtual da construção com os elementos relacionados parametricamente.
Deve ser escolhida pelo escritório atendendo a critérios de oferta de recursos que se
enquadram nas necessidades dos projetos, de custos e de interoperabilidade.
Possui formato proprietário com padrão de troca fechado e tem como exemplos
bastante difundidos o Revit e Archicad, além do Vector. Os arquivos template e
biblioteca de elementos são criados nessa ferramenta.
b) Manual de uso da ferramenta
O manual de uso da ferramenta BIM é um documento com procedimentos sobre a
utilização do programa para obter resultados que garantam a padronização. Contém
instruções como configurações iniciais que devem ser feitas no programa e na
máquina; definições de relações entre arquivos; como fazer backups e consultas aos
arquivos; como proceder em atualizações do programa; como devem ser
organizadas as vistas; nomenclaturas de arquivos; como estão relacionadas as
configurações de aparência gráfica, etc. Devem ser emitidos boletins informativos de
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alterações. Não deve conter instruções sobre os comandos da ferramenta, pois isso
geralmente é alterado a cada versão pelo software, onerando o trabalho de
atualização deste documento.
c) Arquivo template
É o arquivo-padrão para início dos projetos com todas as pré-configurações relativas
às características que padronizam a utilização e resultados do projeto, preparadas
pelo coordenador BIM. Esse arquivo (Figura 30), contém todos padrões que
determinam a interface de uso (organização e padronização das vistas, símbolos,
cotas, textos, identificadores, tabelas). O arquivo template não deve conter
elementos da construção, que ficam concentrados na biblioteca de elementos. Essa
divisão é recomendada porque o gerenciamento dos parâmetros e características
gráficas precisam ser bastante controlados e sobrecarrega o trabalho de
atualização, o que leva a erros indesejados. Para obter os melhores resultados
nesse uso deve ser feito treinamento, pois um procedimento feito de formas
diferentes pode gerar resultados aparentemente iguais, mas comportamentos
diferentes. O escritório pode preferir manter vários arquivos template, caso haja
especificidades de clientes, municípios ou tipos de projeto (residencial, comercial)
que justifiquem essa padronização especial.
Figura 30 - Arquivo template - padrão para início de projeto

Fonte: Autodesk Revit Architecture
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d) Biblioteca de elementos
A biblioteca é a coleção de modelos parametrizados dos elementos da construção,
como tipos de paredes, lajes, pisos, forros, janelas, portas, peitoris, caixas d'água,
escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos, etc. Esses elementos carregam, além
da geometria, propriedades como especificação de materiais, códigos de
classificação da informação da construção, aparência gráfica pré-definida para cada
escala e saída (PL, PE, AP, EP). Podem ser criadas várias bibliotecas para serem
facilmente visualizadas e apreendidas pela equipe, como de elementos construtivos,
mobiliários, detalhamentos, etc, como nas Figuras 31 e 32.
Os bancos de tecnologias construtivas e bancos de dados de produtos podem ser
transformados

em

bibliotecas,

conforme

critério

específico,

absorvendo

e

transmitindo o conhecimento repassado pela empresa construtora. A construtora
contratante geralmente possui o chamado banco de tecnologia construtiva (B.T.C.)
que define padrões de práticas construtivas com critérios baseados em normas,
construtibilidade, desempenho, manutenabilidade, padrões de acabamento e que,
além de serem referência para os procedimentos de execução e controle dos
serviços, atuam como subsídios tecnológicos para a etapa de projetos. Um avanço
importante para o setor da construção seria uma biblioteca com codificação
unificada, disponível para toda cadeia construtiva, como já existe em alguns países.
Figura 31 - Biblioteca de elementos

Fonte: elaborado pela autora

120

Figura 32 - Biblioteca de ambientes

Fonte: NBS (2015)

e) Desenvolvimento do modelo do projeto
É a etapa de desenvolvimento do modelo do projeto a partir do arquivo template e
de inserção de elementos da biblioteca, de definição do ponto de origem, de
exploração de alternativas, de opções de plantas, de fachadas e dos sistemas
construtivos. A partir do desenvolvimento é feita a geração dos documentos para
entrega dos desenhos, tabelas e memoriais, além da exportação do modelo para o
formato aberto IFC para ser enviado ao cliente.
5.2.3 Verificação
A verificação do modelo deve ser feita sempre antes das saídas (emissões) para
confirmar

a

consistência

do

modelo

e

fazer

análises

visuais,

além

da

compatibilização com outras disciplinas.
a) Ferramenta de análise
A ferramenta de análise BIM tem seu funcionamento baseado em regras e auditoria
de dados, possui formato proprietário e trabalha com padrão de troca aberto IFC.
Exemplos: Solibri, Navisworks, etc, como vista na Figura 33.
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Figura 33 - Ferramenta de verificação

Fonte: Solibri (2015)

b) Manual de uso da ferramenta de análise
Similarmente ao manual de uso de ferramenta de modelagem, deve ser feita e
divulgada a padronização do uso da ferramenta. É importante a padronização para
identificação dos assuntos porque será através dela que será possível filtrar os
projetos, questões, municípios, etc, a partir do banco de dados.
c) Verificação de atendimento aos requisitos
Deve ser feita auditoria na qualidade do modelo (precisão na geometria,
compatibilidade entre projetos, precisão nas informações não geométricas,
classificações da informação, atendimento aos requisitos de projeto), verificação de
propriedades, normas, legislação, indicadores de desempenho, acessibilidade, rotas
de segurança. Possui equivalência à lista de verificação das etapas ou check-list.
Podem ser feitas comparações de versões entre modelos para verificar se as
alterações foram cumpridas.
5.2.4 Validação
a) Comprovação do atendimento da finalidade dos requisitos
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Na ferramenta de verificação, além de analisar e auditar, é possível validar o
modelo, ficando comprovada sua aprovação.
b) Saídas para clientes e projetistas
Deve ser feito em formato de troca aberto IFC para junção no modelo federado,
conforme especificações definidas nas diretrizes de modelagem fornecidas pelo
cliente. A frequência da troca é determinada pelo cronograma do projeto.
Os desenhos, tabelas e memoriais descritivos podem ser entregues nos formatos
tradicionais (documentos), mas futuramente, os dados deverão ser extraídos
somente pela entrega do modelo.
5.2.5 Comunicação
Dentro do princípio da interoperabilidade, a comunicação, validação e registro das
questões

são

etapas

importantes,

pois

ocorrem

entre

vários

projetistas,

coordenadores, com seus diferentes programas. A proposta é utilizar meios em
computação em nuvem para permitir o acesso de todos à mesma informação, com
agilidade e registro das ações.
No modo tradicional, atualmente, a comunicação de questões de coordenação
internas ou externas são feitas por análises crítica, relatórios de pendências,
distribuídos via email, depositário digital ou em reuniões presenciais. A comunicação
de questões entre disciplinas é feita por email ou telefone e os registro e retornos
pouco controlados.
a) Ferramenta de comunicação
O tamanho dos arquivos em formato de troca aberto IFC utilizados na verificação
são muito grandes pois carregam todos os dados do modelo, tornando muito difícil a
agilidade na comunicação. As ferramentas de comunicação registram somente as
informações relacionadas ao modelo, incluindo uma vista do objeto comentado sem
carregá-lo, e funcionam como extensões dentro da ferramenta de modelagem com a
característica de ser um formato aberto (BCF) certificado pelo buildingSmart,
podendo transitar entre os vários programas de modelagem e de análise
disponíveis.
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A Figura 34 mostra uma visão geral de uma dessas ferramentas que funciona no
meio digital remoto no qual todos os agentes têm acesso a esses registros.
Figura 34 - Funcionamento de extensão para comunicação de questões em formato aberto

Fonte: BIMcollab (2015)

b) Registros da comunicação
A ferramenta permite indicar um título para a questão, o campo dos comentários, o
responsável pela solicitação, classificação das questões, status (aberto, fechado),
impor datas para sua resolução, indicar área de ação e incluir vista do modelo ou
uma imagem externa ao modelo. Na Figura 35 é apresentada a interface aberta
dentro do programa BIM de autoria.
Figura 35 - Interface de comunicação e registro de questões

Fonte: BIMcollab (2015)
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A partir da filtragem dessas propriedades, é possível criar os históricos dos projetos
ou históricos por problema, por cliente, por cidade, servindo ao escritório como
banco de dados e histórico do projeto, tornando-se um grande valor conquistado
pelos avanços no esforço da interoperabilidade.
5.2.6 Banco de dados
a) Ferramenta de comunicação, validação e registro de questões
Utiliza a mesma ferramenta de comunicação para acessar os dados.
b) Armazenamento de dados
A proposta é que o banco de dados seja baseado em computação em nuvem,
guardando informações consideradas importantes em formato aberto BCF, a partir
de critérios de um comitê do escritório.
É importante a padronização no preenchimento das propriedades para facilitar as
filtragens dos parâmetros.
5.2.7 Replanejamento
A etapa final das diretrizes de retroalimentação é o replanejamento do uso das
ferramentas e procedimentos da qualidade. A partir dos registros dos controles dos
processos, das motivações de revisões, análises críticas internas e externas, é feita
a identificação de problemas por filtros no banco de dados em nuvem, planejados
para obter os resultados esperados.
Figura 36 - Ciclo da retroalimentação de cada atividade de projeto

Fonte: elaborado pela autora
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a) Ferramenta de comunicação, validação e registro de questões
Utiliza a mesma ferramenta de comunicação para acessar e filtrar os dados.
b) Pesquisa de dados - BCF
É necessária a padronização na busca das propriedades para facilitar as filtragens
de dados e imagens.
c) Comparação de resultados, identificação, seleção e causas dos problemas
É feita análise crítica pelo comitê de qualidade do escritório para definição de quais
assuntos de controle deverão ser replanejados e suas causas.
d) Geração e avaliação de alternativas
São levantadas todas possibilidades de soluções e avaliadas em função de
condições de sucesso na implementação, custos, benefícios em contraposição à
segurança do procedimento. A partir desse leque de considerações, são
selecionados os assuntos e suas soluções escolhidas.
e) Replanejamento e implementação da solução de melhoria
É feito o replanejamento de como a solução será programada e por fim, procedida a
implementação.

Um aspecto importante na proposição de qualquer procedimento em BIM é o
equilíbrio entre o objetivo e o nível de modelagem e informações em função da
progressão do modelo. Gerenciar a modelagem e as informações tem uma demanda
alta de tempo e custo e torna-se importante entender o objetivo de cada informação
para não haver desperdícios nesse processo.
Outro ponto a ser considerado é justamente a segurança da automatização das
ações na ferramenta BIM, em que um erro humano pode comprometer o modelo. O
BIM traz como vantagem o aumento da faixa de automatização na pirâmide de
controle (JURAN; GRYNA, 1991), mas a decisão sobre a utilização de um recurso
deve prever a possibilidade do erro humano e suas consequências e suas ações
corretivas, caso ocorra.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho propõem-se diretrizes para a retroalimentação no escritório de
projetos de arquitetura a partir do ciclo de modelagem no desenvolvimento do
projeto em BIM, considerando que a antecipação de decisões e a integração entre
os projetistas e agentes de outras etapas do empreendimento, aliada aos avanços
tecnológicos, trazem os benefícios dos aprendizados anteriores para a etapa de
projetos pela possibilidade de simulação da construção.
Na revisão bibliográfica foram consultadas fontes de épocas bastante distintas, dada
as origens dos temas principais.
A base bibliográfica relativa ao BIM é bastante recente, a partir de 2010, e em plena
profusão de novos estudos apresentados a cada semana, no âmbito internacional. A
evolução tecnológica permitiu grande avanço desde seus primeiros conceitos na
década de 1970, relacionando modelos virtuais a objetos com dados paramétricos.
A estruturação conceitual da gestão da qualidade tem suas bases no Brasil na
década de 1990, quando também teve impulso a racionalização construtiva no setor,
e se mantém até hoje, mas mudam as ferramentas para implementação desses
conceitos, demandada pela evolução dos processos de projeto.
Os escopos do projeto de arquitetura apresentam, atualmente, uma situação muito
peculiar com a validade da norma NBR 13532:1995 baseada em entregas e com a
adoção do manual de escopo da AsBEA (2013) pelo setor imobiliário, que adota a
abordagem de processo de fases sequenciais. Com a crescente implantação do BIM
no setor imobiliário, o fluxo da etapa de projetos muda e o escopo de arquitetura
deve estar bastante integrado aos demais escopos e aos requisitos exigidos, dada a
simultaneidade e antecipação das decisões do empreendimento na etapa de
projetos.
Essa necessária revisão dos escopos, não só de arquitetura, mas de todas as
disciplinas em função do BIM, deverá ocorrer em consonância às recentes normas
sobre sistema de classificação de informações (ABNT, 2010) apropriadas à
utilização nesse novo paradigma, que relaciona no ciclo de vida da edificação,
propriedades e características dos materiais, recursos, processos e resultados da
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construção, gerando códigos que são inseridos nos elementos modelados,
representando informações que são utilizadas pelas etapas posteriores para
execução da obra e uso e operação da edificação.
Outra norma importante, relativa a um conceito com origens anteriores, mas que
desde 2008 ganhou força e impulsionou o setor da construção civil, é o conjunto
normativo sobre desempenho das edificações (ABNT, 2012) que converge para que
os projetistas e construtores reafirmem suas responsabilidades na concepção, na
construção e, sobretudo, no uso de seus produtos pelo usuário final.
Na revisão bibliográfica foi verificado que a abordagem dada à retroalimentação está
sempre relacionada aos retornos posteriores à etapa de projeto, vindos da
passagem do projeto à equipe de obra, da execução da obra, da assistência técnica
e do uso e ocupação, de forma que a análise crítica do projeto é recebida (se é
recebida) muito tempo após o encerramento da etapa de projeto. O aproveitamento
dessas análises para retroalimentação dos projetos é incerto, pois os escritórios
entrevistados não possuem procedimento para organizar e processar essas
informações de forma a fazer parte de um banco de dados.
Com a grande transformação demandada pela abordagem de antecipação,
integração e simultaneidade do BIM, o conceito de etapas sequenciais acaba
perdendo força, o que faz que a análise crítica que dependa da obra ser executada,
possa ser, em parte, "adiantada" em função da simulação virtual da construção, na
etapa de projeto.
No item da NBR ISO 9001 (ABNT, 2008) Projeto e Desenvolvimento, as entradas de
projeto incluem "informações originadas de projetos anteriores semelhantes" e indica
que a retroalimentação também pode acontecer mais cedo, na troca de
conhecimento com os agentes das outras etapas.
As diretrizes propostas neste trabalho indicam uma mudança radical na forma como
a comunicação e a pesquisa de informações armazenadas podem transformar-se
em conhecimento, através do uso da tecnologia. A maior utilização de ferramentas e
extensões que dinamizam o uso do principal instrumento de modelagem torna-se
uma realidade no processo BIM. A interoperabilidade dos dados entre os programas
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é um desafio que vem sendo melhorado cada vez mais rapidamente, contribuindo
para segurança e liberdade na escolha do investimento feito nos programas.
Porém, vale enfatizar que a automatização dos procedimentos torna-se eficiente na
medida em que o processo decisório sobre o acervo de dados possua critérios que o
qualifiquem, e a política da qualidade e seus procedimentos devem acompanhar
essa passagem.
Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem pressupor um novo patamar de
qualidade no escritório de arquitetura no atendimento às solicitações dos clientes.
Com a gestão da comunicação e da informação por meio da computação em nuvem,
o desenvolvimento do projeto integrado torna-se uma realidade.
Existem várias possibilidades de continuidade da pesquisa: no estudo do fluxo das
atividades do processo completo do projeto de arquitetura; na revisão dos
procedimentos internos de gestão da qualidade; na emissão de memoriais de
desempenho baseados nos dados parametrizados do modelo da construção; na
retroalimentação do projeto com base na avaliação do desempenho dos
componentes ligados a sensores, etc.
A atualização dos escritórios de arquitetura frente às suas responsabilidades no
controle dos resultados da obra através do projeto é fundamental para os passos
largos necessários à diminuição do atraso de projeto e construção no Brasil, em
relação a outros países. Com toda a disponibilidade de recursos tecnológicos e com
as mudanças dos processos decorrentes do BIM, os escritórios de projeto devem
aproveitar

as

características

das

ferramentas

disponíveis

e

rever

seus

procedimentos internos para utilizar o potencial da modelagem da informação da
construção, melhorando os procedimentos de gestão da qualidade e aumentando a
capacidade de atendimento aos requisitos do projeto e de seus serviços.
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APÊNDICE
Roteiro das entrevistas prospectivas semiestruturadas
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Empresa:
Endereço:
Entrevistado:
Observações:

Data:
Fone:
Função:

Objetivos da entrevista:
*
Identificar se houve mudanças nas ferramentas da qualidade na transição dos processos para o BIM.
*
Identificar como se dá o processo de retroalimentação dos projetos de arquitetura.
*
Identificar se o processo em BIM está permitindo melhorias na retroalimentação das informações
pertinentes a projeto e como isso está se dando.
Considerando a retroalimentação na etapa de projetos:

1.

Breve histórico da empresa (ano de início, áreas de atuação).

2.

Estrutura funcional da empresa.

3.

Possui certificação de qualidade? Quais?

4.

Aplica ferramentas de gestão da qualidade? Esta questão é destrinchada adiante.

5.

Há quanto tempo utiliza ferramentas BIM nos projetos?
Qual plataforma utiliza?
Qual a porcentagem de projetos nessa plataforma?
Como foi a transição para o processo BIM em relação às ferramentas de gestão da qualidade?
Mantiveram-se as mesmas? Foram adaptadas? Foram revisadas?
Exemplos destrinchados abaixo: solicitações de dados preliminares para início das etapas, indicadores,
banco de dados, listas de verificações, análises de projetos, reuniões, atas, memoriais descritivos.
A empresa possui banco de dados (tipologias de produtos, detalhes construtivos, especificações de
materiais)? Internos (da própria empresa) e externos (dos clientes e concorrentes)?
Como são registradas as solicitações dos dados de entrada do projeto? São necessários mais elementos
desde mais cedo que o processo em 2D?
Indicadores são utilizados como dados de entrada? Quais?
De desempenho de produto: índice de compacidade de fachadas, área unitária de garagem, densidade
de paredes, relação entre área privativa e comuns.
De desempenho de processo: produtividade de cada tarefa, quantificação de solicitações de
esclarecimento (em relação aos desenhos, ao não cumprimento do escopo, cumprimento de requisitos de
desempenho, não conformidades), cumprimento de prazos e custos, avaliação da rastreabilidade do
processo e da comunicação interna e externa.

6.

7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.
14.

De desempenho do edifício: avaliação pós-ocupação, custos de operação, uso e manutenção.
De vendas, incorporação, planejamento: tempo de venda, solicitação de modificações de alinhamento do
projeto às pesquisas de mercado, etc.
O escritório de arquitetura realiza visitas à obra para acompanhar as alterações que ocorrem em relação
ao projeto?
Como são registradas as alterações na fase de obra?
É repassado ao projetista, de que forma?
Como são registradas as alterações no pós-obra (ocupação, manutenção)?
É repassado ao projetista, de que forma?
Como é feita a difusão dos feedbacks com a equipe? Ex: lessons learned, palestras, reuniões semanais de
atualização, instruções de trabalho (documentos).
O "as built" é feito pelo escritório de arquitetura ou pela construtora?

15. É feita avaliação do projeto* (dados de saída, produto e serviço)?
Quais aspectos são avaliados, em quais etapas?
Essa avaliação é repassada ao projetista? De que forma?
* Ficha de avaliação do projeto pela construtora (Manso, Mitidieri, 2011)
Atendimento durante a construção;
Soluções que propiciaram racionalização do empreendimento;
Interfaces com demais subsistemas;
Conformidade com normas e exigências legais;
Qualidade gráfica;
Especificações de materiais, componentes e detalhes construtivos:
Colaboração do projeto em relação à segurança da execução da obra.
16. É feita avaliação do produto* (dados de entrada, empreendimento)?
Como é feita, em quais etapas?
Essa avaliação é repassada ao projetista? De que forma?
* Ficha de avaliação do produto pela construtora (Manso, Mitidieri, 2011)
Relação do produto oferecido com concorrência;
projeto permitiu custos e fluxos de caixa apropriados ao cliente;
Soluções asseguraram baixa manutenção;
Projeto assegurou atendimento requisitos de funcionamento e desempenho.
17. É feita avaliação da satisfação dos clientes?
Quais aspectos são avaliados, em quais etapas?
Essa avaliação é difundida internamente à equipe? De que forma? Palestras, treinamentos, informações
incorporadas às instruções de trabalho.
18. Documentos disponibilizados pelos entrevistados.
19. Contribuições espontâneas ao tema retroalimentação do projeto em BIM.

