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Resumo Executivo 

 

Este projeto de intervenção visa implementar em cinco anos a plataforma Modelagem da 

Informação da Construção ou, em inglês, Building Information Modeling (BIM) como suporte 

tecnológico aos processos de negócio de arquitetura, engenharia e construção (AEC) do 

Departamento Técnico (DETEC), desenvolvendo o planejamento e a adequação das rotinas de 

trabalho à nova tecnologia em etapas e a capacitação de todos os profissionais envolvidos, sem 

comprometer a capacidade produtiva de cada função de negócio. É uma necessidade planejar a 

adoção da Modelagem da Informação da Construção, pois esta nova tecnologia ganha a cada dia 

maior aceitação no mercado, o que indica que pode se tornar a plataforma padrão de 

desenvolvimento de produtos de AEC. Além da conveniência de se estar alinhado ao que pratica 

o mercado, a adoção de BIM é importante, pois essa plataforma promove a integração entre os 

stakeholders, permitindo maior produção de conhecimento, o que resulta em redução de tempo e 

custos de produção. Considerando que o DETEC, em razão de sua estrutura organizacional 

segmentada por funções de negócio, tem por característica a baixa integração entre equipes, tem-

se, com a nova tecnologia uma boa ferramenta para sanar este problema. Para a consecução do 

objetivo são dois os produtos esperados: (i) processos de negócio de AEC desenvolvidos pelo 

DETEC redesenhados para uso da plataforma BIM; e (ii) 100% dos profissionais que 

desenvolvem atividades de AEC no DETEC capacitados e instrumentalizados para a utilização de 

BIM. Para a construção desses dois produtos, serão desenvolvidos três subprojetos: (i) Plano de 

Negócios; (ii) Plano de Capacitação, e (iii) Plano Tecnológico de BIM. O prazo estabelecido é de 

cinco anos para a conclusão do projeto, porém se prevê que as estratégias para os três planos 

sejam definidas entre seis e oito meses do início da execução do projeto, dependendo do plano. O 

custo total estimado é de R$ 2.375.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais). A 

proposta que se apresenta é vantajosa, porque aprimora os processos de negócio de AEC do 

DETEC, visando maior eficiência, eficácia e efetividade, sem causar impacto significativo no 

desenvolvimento das tarefas em curso. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Câmara dos Deputados tem por característica, protegida por Lei
1
, possuir todos seus postos de 

chefia e direção administrativos ocupados por servidores do quadro efetivo. Essa condição traz o 

desafio à Alta Administração de capacitar os servidores para ocupar esses postos, o que é feito 

por meio do Programa de Educação Continuada em Gestão (PEC-Gestão), desenvolvido pelo 

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR). 

Entre as ações desenvolvidas por meio do PEC-Gestão está o MBA em Governança Legislativa, 

cujo objetivo é “proporcionar desenvolvimento de padrão de excelência em governança 

legislativa, constituído de valores, princípios éticos e competências gerenciais de alto nível para o 

gestor público da Câmara dos Deputados atuar de forma inovadora e coerente com as 

expectativas da sociedade em relação ao Poder Legislativo” (BRASIL, 2014). 

Como trabalho de conclusão (TCC) do MBA em Governança Legislativa, foi requerido aos 

alunos que elaborassem um projeto para a implantação de alguma inovação que agregasse valor à 

Câmara dos Deputados. Este TCC busca cumprir esse desafio tendo como objetivo descrever o 

business case e definir o objetivo e o plano de gerenciamento do projeto “Implementação da 

Modelagem de Informação da Construção (BIM) no DETEC”.  

  

                                                 
1
 Resolução da Câmara dos Deputados n. 20, de 1 dez. 1971, Art. 263. 



6 

 

2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Gerenciamento de projetos 

Segundo Ferreira (2004), o termo “projeto” deriva do latim “projectu”, que significa “lançado 

para diante”. Ainda segundo ele, projeto é a “ideia que se forma de executar ou realizar algo, no 

futuro; plano, intento, desígnio” (2004, p. 1639). Portanto, o termo projeto contém 

etimologicamente a ideia de planejamento para a consecução de um objetivo futuro. 

Restringindo mais a ideia de projeto, o Project Management Institute (PMI) define este termo 

como “esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” 

(2013, p. 3), ou seja, o objetivo futuro, quer seja um produto, serviço ou resultado, será algo com 

características únicas, distintas de objetivos previamente conseguidos. Além disso, a definição 

proposta pelo PMI acrescenta o entendimento de que o esforço de planejamento tem que ter um 

fim, que pode ser quando “(...) os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é 

encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a 

necessidade do projeto deixar de existir” (2013, p. 3). 

Finocchio Júnior define objetivo do projeto como “o que ele permitirá atingir. É a finalidade de 

todos os esforços e recursos que serão mobilizados” (2013, p. 56). Portanto, ao se estabelecer um 

objetivo para o projeto, deve-se cuidar para que ele seja definido com requisitos necessários e 

suficientes à sua finalidade, de forma a se saber claramente o que se deseja alcançar. 

Segundo Heldman (2005), são características de um projeto: (i) início e fim definidos; (ii) 

temporário por natureza; (iii) produz um só produto ou serviço; (iv) os recursos são exclusivos 

para o projeto; e (v) o encerramento é definido por critérios específicos. 

Para atingir as características descritas por Heldman acima, projetos devem apresentar objetivos 

no formato que se convencionou denominar de SMART, acrônimo de specific, measurable, 

agreed to, realistic and time bound, ou, em português, específico, mensurável, acordado, realista 

e delimitado no tempo. 

Concatenando as ideias de Heldman (2005) e de Finocchio Júnior (2013), tem-se que o objetivo é 

específico quando suas qualidades estão definidas com clareza e concisão; é mensurável quando 

estabelece metas verificáveis; é acordado quando é realizável utilizando-se as competências 



7 

 

disponíveis, em comum acordo com os stakeholders; é realista quando executável com o tempo e 

recursos disponíveis; e é delimitado no tempo quando há uma data definida para sua conclusão. 

Para se alcançar o objetivo de um projeto é necessário haver um método: “caminho pelo qual se 

atinge um objetivo; programa que regula previamente uma série de operações que se devem 

realizar, apontando erros evitáveis, em vista de um resultado determinado” (Ferreira, 2004, p. 

1322). 

Segundo o PMI, esse método é o gerenciamento de projetos, definido como “a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos” (2013, p. 5).  

Ainda segundo o PMI (2013), os processos de gerenciamento de projeto estão logicamente 

agrupados em cinco grupos: (i) iniciação; (ii) planejamento; (iii) execução; (iv) monitoração e 

controle; e (v) encerramento. 

De acordo com Heldman, gerenciamento de projetos é o “método de atender aos requisitos do 

projeto para a satisfação do cliente por meio de planejamento, execução, monitoração e controle 

dos resultados do projeto” (2005, p. 2). 

As definições do PMI e de Heldman para gerenciamento de projetos incorporam um conceito 

tradicional em administração de empresas para melhoria contínua da gestão: o ciclo PDCA, 

acrônimo de plan, do, check, act ou, em português, planejar, executar, verificar e agir (no sentido 

de corrigir). 

            
Figura 2.1 – Ciclo PDCA 

Fonte: do autor. 

P 
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D 
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A        
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Pelo método do PMI, entre a iniciação e o encerramento, as atividades de planejamento, execução 

e monitoração e controle devem se retroalimentar para garantir que o objetivo seja alcançado 

dentro dos requisitos esperados. 

As partes interessadas na iniciação, desenvolvimento (planejamento, execução e monitoração e 

controle) e encerramento do projeto são denominadas stakeholders. Os principais stakeholders, 

segundo Heldman (2005), são os seguintes: (i) gerente de projetos; (ii) patrocinador do projeto; 

(iii) clientes; (iv) equipe de projeto; (v) gerentes funcionais; e (vi) fornecedores. Estes são os 

mais frequentes, porém, dependendo da natureza do projeto, outros poderão existir. 

O gerente de projetos é o stakeholder central em um projeto. Conforme Heldman (2005), cabe a 

ele gerenciar as ações do projeto, liderar a equipe de projeto, cuidar do planejamento do projeto, 

medir o desempenho do projeto, agir corretivamente e cuidar da comunicação do projeto. 

O patrocinador, segundo Heldman (2005), é o executivo interessado no objetivo do projeto com 

poder necessário e suficiente para solucionar problemas e tomar decisões críticas que garantam o 

trabalho do gerente de projetos. É a quem cabe iniciar e supervisionar o projeto, nomear e 

aconselhar o gerente de projetos e, em última instância, fiscaliza o projeto. 

Cliente é o stakeholder diretamente beneficiado pelo objeto do projeto. Assim sendo, cabe a ele, 

de acordo com Heldman (2005), estabelecer e verificar os requisitos, a fim de aprovar as entregas 

do projeto, sendo agente fiscalizador do projeto. 

A equipe de projeto é o conjunto de pessoas responsáveis por “concluir as atividades do projeto” 

(Heldman, 2005, p. 65), sob a liderança do gerente de projeto. Porém, em uma organização 

funcional como a Câmara dos Deputados, não se constitui de pessoas exclusivamente dedicadas a 

este objetivo. 

Em organizações funcionais, as funções de negócio são agrupadas em órgãos especializados (p. 

ex. patrimônio, finanças, controle), sob a liderança de um gerente funcional. Portanto, para a 

composição de uma equipe de projetos, é necessário o comprometimento de pessoas que 

respondem funcionalmente a ao menos um gerente. Mas, como os projetos costumam ser 

multidisciplinares, é comum haver mais de um gerente funcional envolvido. 
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Cabe aos gerentes funcionais, segundo Heldman (2005) a responsabilidade pelo término das 

atividades de projeto e por elaborar as entregas, além de auxiliar o patrocinador na fiscalização e 

supervisão do projeto. 

O ato que marca o início de um projeto é o Termo de Abertura do Projeto (TAP) (PMI, 2013). 

São elementos essenciais do TAP, segundo o PMI (2013) e Heldman (2005): (i) business case; 

(ii) descrição do escopo do produto; (iii) plano estratégico; (iv) resumo do projeto; (v) objetivos 

do projeto; (vi) requisitos; (vii) justificativa empresarial; (viii) custos dos recursos e estimativas; 

(ix) funções e responsabilidades; (x) assinaturas; e (xi) anexos (adaptado de PMI, 2013, p. 68 e 

Heldman, 2005, p. 73). O Quadro 2.1 descreve os conteúdos de cada um desses elementos. 

Quadro 2.1 – Conteúdo dos elementos da TAP 

Elemento  Conteúdo 

Business case Analisa a necessidade de negócios e o custo benefício do projeto. Deve considerar 

fatores como demanda de mercado, necessidade organizacional, solicitação do 

cliente, avanço tecnológico, requisitos legais, impactos ecológicos ou necessidades 

de natureza social. 

Descrição do escopo 

do produto 

Documenta as características do produto ou serviço do projeto, dentre elas as 

especificações qualitativas e quantitativas que identificam o produto, e relaciona o 

produto ao business case. 

Plano estratégico Descreve a missão, a visão, as metas e os objetivos estratégicos da organização. 

Resumo do projeto Descreve o produto ou serviço do projeto, o motivo que levou à sua criação e o seu 

propósito. 

Objetivos do projeto Descreve os objetivos gerais do projeto e quais fatores determinarão o seu êxito. 

Requisitos Descreve as expectativas e os requisitos do cliente, do patrocinador e dos 

stakeholders. 

Justificativa 

empresarial 

Especifica por que o projeto se faz necessário e quais problemas ou questões se 

propõe solucionar; descreve os impactos que a organização sofrerá se o projeto não 

for aprovado. 

Custos dos recursos e 

estimativas 

Fornece estimativas de custos, se souber, inclusive de capital já gasto, como estudo 

de viabilidade e tempo de consultoria. 

Funções e 

responsabilidades 

Lista os stakeholders e suas responsabilidades. 

Assinaturas Concordância formal dos principais stakeholders com o TAP. 

Anexos Qualquer outro documento auxiliar à análise e à aprovação do TAP. 

Fonte: do autor, adaptado de PMI (2013, p. 69) e de Heldman (2005, p. 73). 

 

Os processos de iniciação correspondem às atividades de identificação ampla, portanto não 

perfeitamente apurada, e quantificação estimativa dos elementos do Termo de Abertura do 

Projeto. A aprovação do TAP, por meio da assinatura dos principais stakeholders, finaliza a 

iniciação, passando-se para os processos de planejamento. 

  



10 

 

Segundo o PMI, os processos de planejamento consistem 

dos processos realizados para estabelecer o escopo total do esforço, definir e 

refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar esses 

objetivos. Os processos de planejamento desenvolvem o plano de gerenciamento 

e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo (2013, p. 55). 

O plano de gerenciamento de projeto é o instrumento que concatena o planejamento de diversos 

planos auxiliares e estabelece a linha de base para escopo, cronograma e custos (PMI, 2013). O 

Quadro 2.2 relaciona os planos auxiliares esperados em um plano de gerenciamento de projeto, 

mas não é uma lista exaustiva. Conforme a natureza do projeto, pode-se agregar outros planos 

auxiliares. 

Quadro 2.2 – Planos auxiliares ao plano de gerenciamento de projeto 
 

Plano de gerenciamento do escopo 

Plano de gerenciamento dos requisitos 

Plano de gerenciamento do cronograma 

Plano de gerenciamento dos custos 

Plano de gerenciamento da qualidade 

Plano de melhorias no processo 

Plano de gerenciamento dos recursos humanos 

Plano de gerenciamento das comunicações 

Plano de gerenciamento dos riscos 

Plano de gerenciamento das aquisições 

Plano de gerenciamento das partes interessadas 

Fonte: do autor, adaptado do PMI (2013, p. 77), 

 

2.2 Modelagem da informação da construção – BIM 

Embora o conceito BIM tenha entrado em voga no Brasil recentemente, sua origem remonta aos 

anos 1970. Segundo Laiserin, em texto redigido em 2007, “os conceitos, as abordagens e as 

metodologias que hoje se identificam como BIM têm cerca de trinta anos, e a terminologia do 

Building Information Model está em circulação há pelo menos quinze anos” (2014, p. v). 

O termo BIM permite duas interpretações: (i) building information model ou, em português, 

modelo de informação da construção, e (ii) building information modeling, modelagem da 

informação da construção. O primeiro significado remete a um modelo, gerado eletronicamente, 

que deve conter “a geometria exata e os dados relevantes, necessários para dar suporte à 

construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos necessários para a realização da 

construção” (Eastman et al., 2014, p. 1). São características dos modelos gerados em BIM: (i) 

componentes de construção: os elementos (estruturais, arquitetônicos e de instalações) contêm 
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parâmetros precisos de suas características; (ii) componentes que incluem dados que descrevem 

como eles se comportam: os elementos contêm parâmetros precisos de seu desempenho; (iii) 

dados consistentes e não redundantes: qualquer alteração em um elemento se propaga para os 

elementos iguais; e (iv) dados coordenados: todas as visualizações de um elemento devem refletir 

os parâmetros do elemento original (Eastman et al., 2014). 

Segundo Addor, adaptando M. A. Monterson Company (apud Eastman, 2014), o modelo gerado 

em BIM é uma simulação com as seguintes características: 

DIGITAL: Não ser uma mera representação gráfica, ser paramétrica, 

tridimensional. 

ESPACIAL: Ter três ou mais dimensões, para simular o processo. 

MENSURÁVEL: Ser quantificável, dimensionável. 

ABRANGENTE: Conter o máximo de informações da edificação, tais como 

comportamento dos sistemas, sequência executiva no espaço e no tempo, custos 

do projeto. 

ACESSÍVEL: A toda a cadeia produtiva, projetistas, construtoras, usuários, 

facilities, proprietários. Ser interoperável entre plataformas de softwares e 

hardwares. 

DURÁVEL: Que possa ser usada em todas as fases do empreendimento, projeto 

e planejamento, fabricação e construção, operação e manutenção (2010, p. 108-

109). 

Quando se utiliza o desenho assistido por computador ou, em inglês, computer aided design 

(CAD), a representação gráfica de um edifício, imaginado ou já construído, é um desenho, e, 

portanto, não contém todas as informações suficientes para defini-lo, visto que muitas de suas 

características necessitam de descrição textual à parte. 

Pelas conceituações de Eastman et al. (2014) e Addor et al. (2010) a respeito de BIM, entende-se 

porque o produto gerado por esta tecnologia não é tratado como desenho, mas como modelo: 

trata-se de um edifício virtual, que pode ser simulado tanto em relação à sua execução quando ao 

seu desempenho (energético, ambiental, aerodinâmico etc.). 

Enquanto o primeiro significado de BIM remete ao produto – o modelo – o segundo remete aos 

processos que originam e manipulam o produto para diversos fins. Por isso, é uma abordagem 

mais abrangente e se tornou a mais aceita na atualidade. 

Na concepção de Eastman et al., BIM é “uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado 

de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção” (2014, p.13).  
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É no processo de comunicação que se localiza a grande mudança cultural que a tecnologia BIM 

trouxe. Desde quando foi necessário se estabelecer um meio de se transmitir a ideia de um 

edifício entre arquitetos, engenheiros e construtores, o desenho foi esse meio. O advento do CAD 

apenas tornou eletrônico o desenho, alterando o processo de produção de desenho sem alterar o 

desenho, o meio de comunicação. 

No contexto do desenho, a transmissão de ideias se dá de forma fragmentada, dispersa, com 

muitas trocas de informação (Eastman et al., 2014). Por exemplo, a arquitetura conclui uma etapa 

de seu trabalho e o transmite à engenharia de estruturas. Enquanto o projeto de estruturas é 

desenvolvido, a arquitetura permanece em desenvolvimento e pode ocorrer de a engenharia ou a 

arquitetura necessitar alterar algum elemento que influencie no trabalho da outra parte, 

ocasionando discrepâncias. Na medida em que outras especialidades são envolvidas (elétrica, 

hidráulica, mecânica etc.), maior é a possibilidade de erros, pois maior é a fragmentação e 

dispersão da informação. Como afirma Addor et al.: “Com os dados espalhados por diversos 

documentos, a chance de incidência de erro é enorme” (2010, p. 108). 

Pelo conceito de BIM, toda a informação se concentra no modelo, que é único. Todos os 

stakeholders acessam o mesmo modelo e compartilham da mesma informação. Por essa 

característica, diz Eastman et al., “o BIM facilita um processo de projeto e construção mais 

integrado que resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução 

reduzidos” (2014, p.1). A Figura 1.2 ilustra e compara os esquemas de comunicação em CAD e 

em BIM. 

Por concentrar toda informação relativa ao edifício, inclusive eventuais alterações de projeto 

ocorridas em obra, o modelo BIM é um excelente suporte à atividade de manutenção, aos 

projetos de adequação e modernização e ao planejamento de demolição do edifício. 

Portanto, o modelo gerado em BIM tem diversas capacidades, fornecendo informação a todas as 

atividades envolvidas com o edifício em todo o ciclo de vida do mesmo. Em virtude disso isso, 

nenhuma aplicação pode, isoladamente, dar suporte a todas as atividades que utilizam o modelo 

em BIM (Eastman et al., 2014). As principais aplicações disponíveis no mercado brasileiro – 

Bentley AECOsim Building Designer, Graphisoft ArchiCAD e Autodesk Revit – oferecem uma 

suíte de aplicativos, mas ainda assim são incompletas. 
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Figura 2.2 – Diagrama esquemático da comunicação nos contextos de CAD e de BIM. 

Fonte: do autor. 
 

Para a troca de dados estruturados entre aplicações de diferentes fabricantes, o protocolo livre 

mais utilizado é o IFC, acrônimo de Industry Foundation Classes. É um formato aberto e de livre 

utilização, desenvolvido pelo consórcio International Alliance for Interoperability (IAI), que 

reúne empresas que desenvolvem aplicações em BIM. 

 

2.3 Métodos de entrega de projeto – MEP 

Para o setor de arquitetura, engenharia e construção (AEC), considera-se método de entrega de 

projeto (MEP) o método pelo qual se implementa uma obra ou serviço de engenharia (Eastman, 

2014), caracterizado pelas relações que se estabelecem entre três principais stakeholders: (i) 

clientes; (ii) projetistas; e (iii) construtores. 

Embora sejam inúmeros os arranjos possíveis entre estes stakeholders, Uechi, Paula e Moura 

(2013) observam que são três os tipos de MEP tradicionalmente adotados no Brasil: (i) licitação 

pelo menor preço; (ii) preço fixo e (iii) administração da obra. Esses modelos correspondem 

respectivamente, segundo os autores, aos seguintes MEP tradicionalmente aplicados nos Estados 

Unidos da América: (i) design-bid-build
2
; (ii) design-build

3
; e (iii) construction manager at risk

4
.  

                                                 
2
 Projeto-licitação-construção, em tradução literal. 

3
 Projeto-construção, em tradução literal. 

4
 Gerente da construção sob risco, em tradução literal. 

BIM 

arquitetura 

engenharia 
de 

estruturas 

engenharia 
de 

instalações 

construtor 

arquitetura 

engenharia 
de 

estruturas 

engenharia 
de 

instalações 

construtor 

CAD BIM 
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A Figura 2.3 ilustra as relações contratuais e de comunicação entre esses três métodos de entrega.  

 

 
Figura 2.3 – Esquema representativo dos métodos de entrega de projeto.  

Fonte: Lins et al. (2014); adaptado de AIA (2007). 

 

Um MEP tipo design-bid-build procura eficiência para o cliente (owner) nos processos de 

projeto, licitação e construção, conduzidos em separado e em sequência. No entanto, 

posicionando-se entre o projetista (designer) e o construtor (constructor), o cliente assume todos 

os riscos de projeto e execução (AIA, 2007).  

O tipo design-build é um MEP em que o projetista e o construtor não se relacionam diretamente 

com o cliente, mas por meio de uma entidade (design build entity), normalmente uma 

empreiteira, que assume os custos de projeto e coordenação deste com a execução, assumindo, 

assim, o risco que, no modelo de entrega design-bid-build, pertence ao cliente (AIA, 2007). 

No método de entrega tipo construction manager at risk, surge a figura do gestor da construção 

(construction manager), para atuar entre o cliente e o construtor ou construtores. O desenho desse 

modelo é semelhante ao do modelo design-bid-build, porém ele permite que o gestor da 

construção seja contratado ainda na fase de projeto, contribuindo para a harmonização entre 

projeto e construção. Para que seja contratado antes do projeto acabado, o gestor da construção se 

compromete com um custo máximo para a obra, assumindo, assim, parte dos riscos do cliente 

(AIA, 2007). As principais características desses três métodos de entrega estão descritas no 

Quadro 2.3: 
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Quadro 2.3 – Características dos modelos de entrega de projeto 

MEP Características 

design-bid-build 

     
 Contratos separados para projeto e para construção; 

 A escolha do construtor é baseada inteiramente no custo; e  

 Os documentos relativos aos projetos estão 100% concluídos antes da 

definição do construtor. 

design-build  Um único ponto de responsabilidade; 

 Programação que permite a sobreposição do projeto e construção; 

 Um construtor que fornece serviços preliminares de obra durante o 

desenvolvimento do projeto; e 

 Um proprietário que espera do construtor do projeto um orçamento fixo e 

preciso, e que se comprometa com o cronograma de entrega. 

construction manager at risk  O arquiteto e o gestor da construção possuem contratos separados com o 

cliente; 

 O gestor da construção é escolhido com base em outros critérios que não 

sejam apenas o menor custo, tais como a qualificação e desempenho em 

experiências passadas; 

 O cronograma permite a sobreposição do projeto e construção; 

 O proprietário usufrui dos serviços preliminares de obra do gestor da 

construção; 

 O cliente espera que o gestor da construção cumpra o PMG e o cronograma 

de entrega do empreendimento; 

 A transparência é aprimorada porque todos os custos e taxas são abertos e 

estão disponíveis, diminuindo as relações antagônicas entre os participantes 

do projeto. 

Fonte: Lins et al. (2014). 

 

Como as características de comunicação do ambiente BIM facilitam a colaboração entre os 

stakeholders, uma vez que as partes podem interagir com o modelo simultaneamente, foi 

desenvolvida pelo American Institute of Architects (AIA), uma reflexão sobre os ganhos de 

eficiência, eficácia e efetividade que a integração entre cliente, projetista e construtor poderia 

oferecer. Citando fontes como a revista The Economist, o instituto argumenta que, enquanto a 

indústria americana, excetuando o setor ligado ao agronegócio, teve ganhos de produtividade 

acima de 200% desde 1964, o setor AEC perdeu produtividade, apesar das novas tecnologias 

empregadas (2007). 

Eastman, analisando esse problema de produtividade, aponta uma grande diferença entre o setor 

AEC e os demais: enquanto na indústria em geral é comum o estabelecimento de parcerias de 

longo prazo entre fabricantes de componentes de um mesmo produto, que colaboram para 

aumentar a eficiência de todo o processo, no setor AEC as parcerias duram o tempo de um 

empreendimento e depois se desfazem. Como se trata de um período delimitado, há grande 

preocupação de se proteger de posteriores litígios, então prevalece a desconfiança e se inibe um 
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ambiente de ampla cooperação que traga redução de custos e ganhos de produtividade de longo 

prazo (2014). 

Para modificar esse panorama, o AIA propõe o integrated project delivery, ou IPD, que autores 

como Lins et al. (2014) consideram um MEP, porém o AIA (2007) define o IPD como “uma 

abordagem de negócio que integra pessoas, sistemas, estrutura de negócios e práticas em um 

processo colaborativo que valoriza os talentos e ideias de todos os participantes para otimizar os 

resultados dos projetos, agregar valor para o proprietário, reduzir retrabalho e maximizar a 

eficiência em todas as fases do projeto, fabricação e construção” (trad. Uechi; de Paula; Moura, 

2013, p. 1129). O IPD é baseado em nove princípios, descritos no Quadro 2.4. 

 

Quadro 2.4 – Princípios de integrated project delivery 

Princípio Características 

Respeito mútuo e confiança 

 

Em um projeto integrado, clientes, projetistas, consultores, construtores, 

subempreiteiros e fornecedores entendem o valor da colaboração e estão 

comprometidos a trabalhar como uma equipe no melhor interesse do projeto. 

Recompensas e benefícios 

mútuos 

Todos os participantes ou membros da equipe se beneficiam da integração. 

Como o processo integrado requer envolvimento precoce das partes, estruturas 

de compensação reconhecem e recompensam a participação precoce. A 

remuneração é baseada na agregação de valor e premia o comportamento "que 

é melhor para o projeto" através de incentivos vinculados à consecução dos 

objetivos do projeto. Os projetos integrados utilizam modelos de negócios 

inovadores para apoiar a colaboração e a eficiência. 

Inovações e tomadas de 

decisão colaborativas 

A inovação é estimulada quando as ideias são trocadas livremente entre todos 

os participantes. Em um projeto integrado, as ideias são julgadas pelos seus 

méritos, e não sobre o papel ou status do autor. Decisões-chave são avaliadas 

pela equipe do projeto e, para melhor alcance prático, feitas por unanimidade. 

Envolvimento precoce de 

participantes-chave 

Em um projeto integrado, os participantes-chave devem estar envolvidos 

desde o início da prática projetual. A tomada de decisão é melhorada pelo 

afluxo de conhecimentos e competências de todos os participantes-chave. A 

combinação desses conhecimentos e experiências é mais poderosa durante as 

fases iniciais do projeto, onde decisões estruturadas têm o maior efeito. 

Definição precoce de 

objetivos 

Os objetivos do projeto são desenvolvidos cedo, acordados e respeitados por 

todos os participantes. As propostas de cada participante são valorizadas em 

uma cultura que promove e impulsiona a inovação e o incremento do 

desempenho, mantendo os resultados do projeto no âmago dos valores e 

objetivos individuais dos participantes. 

Planejamento intensificado A abordagem IPD reconhece que um maior esforço no planejamento resulta 

em maior eficiência e economia na execução. Assim, o enfoque da abordagem 

integrada não é para reduzir o trabalho de desenvolvimento, mas sim para 

melhorar significativamente os resultados do projeto, agilizando e diminuindo 

o esforço de construção. 

Comunicação franca O foco do IPD no desempenho da equipe é baseado em uma comunicação 

franca, direta e honesta entre todos os participantes. As responsabilidades são 

claramente definidas em uma cultura voltada à identificação e resolução de 

problemas, e não à determinação de culpas. Disputas são identificadas assim 

que ocorrem e prontamente resolvidas. 
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Quadro 2.4 – Princípios de integrated project delivery 

Princípio Características 

Tecnologia apropriada Os projetos integrados muitas vezes dependem de tecnologias de ponta. 

Tecnologias são especificadas no início do projeto para maximizar a 

funcionalidade, generalidade e interoperabilidade. Intercâmbio de dados 

abertos e interoperáveis com base em estruturas de dados disciplinados e 

transparentes são essenciais para apoiar IPD. Porque padrões abertos 

permitem melhor comunicação entre todos os participantes, a tecnologia que 

está em conformidade com padrões abertos é usada sempre que disponível. 

Organização e liderança A equipe do projeto é um organismo próprio e todos os membros da equipe 

estão comprometidos com metas e valores da equipe. Liderança é tomada pelo 

membro mais capaz para trabalhos e serviços específicos. Habitualmente, 

projetistas e construtores lideram em áreas de sua competência tradicional 

com o apoio da equipe, no entanto papéis específicos são necessariamente 

determinados caso a caso. As funções são claramente definidas, sem criar 

barreiras artificiais que prejudiquem a comunicação franca e a tomada de 

riscos. 

Fonte: AIA (2007), tradução do autor. 

 

Uechi, de Paula e Moura (2013) pontuam oito diferenças fundamentais entre os MEP tradicionais 

e o IPD, descritas no Quadro 2.5. 

Quadro 2.5 – Diferenças entre os métodos de entrega de projeto tradicionais e o IPD 

MEP tradicional  IPD 

Sequencial Colaborativo 

Trabalho individual Equipe multidisciplinar 

Contratos bilaterais Contratos multilaterais 

Riscos e benefícios individuais Compartilhamento de riscos e benefícios 

Busca pelo menor custo inicial Baseada em valor 

Comunicação baseada em papel, bidimensional e 

analógica 

Comunicação digital, virtual, BIM, 4D 

Compatibilização entre as disciplinas de projeto Disciplinas integradas desde o início e detecção 

automática de interferências 

Silos de conhecimento Informação compartilhada 

Fonte: Uechi; de Paula; Moura (2013). 

 

A organização estadunidense Construction Users Roundtable (CURT) apresentou, em 2004, o 

resultado de um estudo que compara os métodos tradicionais de MEP e o IPD em relação ao 

impacto da temporalidade das decisões de projeto no custo das construções (apud AIA, 2007). 

Considerando que a capacidade de decisões de projeto de promover efeito positivo na redução de 

custos e incremento de benefícios decai exponencialmente com o tempo, enquanto que o custo da 

mudança promovido por essas decisões aumenta exponencialmente com o tempo, deduz-se que 

decisões acertadas e precoces geram valor, aumentando a eficiência e eficácia do processo 

(CURT, 2004 apud AIA, 2007). 
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O estudo conclui que o IPD é mais vantajoso que os métodos de entrega de projeto tradicionais, 

pois promove, já no início do processo de projeto, discussões de alto nível que garantirão 

economia e desempenho superiores. Esse resultado é expresso na Curva MacLeamy, apresentada 

na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Curva MacLeamy.  

Fonte: CURT (2004 apud AIA, 2007), com adaptações do autor. 

 

2.4 Gerenciamento de processos de negócio 

A Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) ou, em português, 

Associação Internacional de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio, define 

processo de negócio como “um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia 

outros processos”, ou ainda, “uma agregação de atividades e comportamentos executados por 

humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados” (ABPMP, 2013, p. 35). 

No âmbito da Câmara dos Deputados, a Portaria n. 233, de 2009, da Diretoria-Geral, define 

processos de negócio ou, simplesmente, processos como um  

conjunto de atividades ordenadas e interativas, realizadas sistematicamente, que 

fazem uso dos recursos da organização, definindo responsabilidades dos agentes. 

Os processos são constituídos de entradas, agregam valor na execução de suas 

atividades e geram, na saída, um resultado concreto (produto ou serviço) para 

um cliente interno ou externo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009, p. 3821). 

Os processos podem ser de três tipos, segundo a ABPMP: (i) primário, quando ocorre de ponta a 

ponta e agrega valor diretamente ao cliente; (ii) de gerenciamento, com o propósito de “medir, 
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monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio”, não agregando 

valor diretamente ao cliente; e (iii) de suporte, que provê suporte a outros processos (primários, 

de gerenciamento ou de suporte), para os quais agrega valor (ABPMP, 2013, p. 36-37). 

As atividades contidas em um processo podem ser agrupadas em funções de negócio, de acordo 

com seus objetivos ou competências especializas. As funções de negócio, ou simplesmente, 

funções, se refletem, normalmente, na organização da empresa (p. ex. diretorias, departamentos, 

seções) e apresentam uma cadeia de comando para gerir recursos. Portanto, enquanto o 

gerenciamento de processos trata da lógica da produção, organizando as atividades para 

maximizar a entrega de valor ao cliente, o gerenciamento das funções busca administrar os 

recursos disponíveis cumprir com sua parte do processo (ABPMP, 2013). 

São ferramentas do gerenciamento de processos de negócio ou, em inglês, business process 

management (BPM), segundo a ABPMP, “estratégias, objetivos, cultura, estruturas 

organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, 

gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos” (2013, p.40). 

No âmbito da administração pública, o gerenciamento de processos se relaciona intimamente com 

a governança da instituição que, conforme o Tribunal de Contas da União (TCU), “compreende 

essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade” (Brasil, 2013, p. 18), considerando que a 

prestação dos serviços públicos se desenvolve por meio de processos de negócio.  

Segundo a ABPMP, o gerenciamento de processos envolve seis fases típicas que se encadeiam 

em um ciclo de vida na seguinte sequência: (i) planejamento; (ii) análise; (iii) desenho; (iv) 

implementação; (v) monitoramento e controle; e (vi) refinamento (2013, p. 52). 

Para que os diversos processos de uma instituição se alinhem e cooperem para o mesmo objetivo, 

a governança deve oferecer elementos de estratégia (missão, visão, valores e diretrizes) para o 

gerenciamento dos processos. Por outro lado, para que a governança monitore e avalie 

adequadamente a estratégia, os processos devem conter ferramentas de accountability 

(transparência, responsabilidade e controle). A relação entre o ciclo de governança e o ciclo de 

gerenciamento de processos é demonstrada na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Relação entre governança e gerenciamento de processos. 

Fonte: Brasil, 2013. Adaptado pelo autor. 

 

Para a Câmara dos Deputados, mapeamento é o “diagrama operacional sobre o comportamento 

do processo”, onde se identificam os “componentes de um negócio, organizados segundo seus 

relacionamentos”, buscando “registrar a lógica das atividades e das mensagens, com utilização de 

conectores para demonstrar a sequência em que ocorrem”. A linguagem que essa instituição 

utiliza para compor o diagrama é a notação Business Process Model and Notation (BPMN), 

versão 2.0, lançada em 2011 pelo consórcio Object Management Group (OMG) (Câmara dos 

Deputados, 201-). 

O mapeamento permite, pois, compreender a Cadeia de Valor, definida como “o levantamento de 

toda a ação ou processo necessário para gerar ou entregar produtos ou serviços a um beneficiário” 

(Vilhena et al., 2006, apud Torres et al., 2013, p. 7). Assim, para agregar valor a um 

macroprocesso ou processo, o qual, de acordo com seu comportamento, sua sequência, suas 

relações, suas conexões e sua lógica, possui uma Cadeia de Valor própria, é necessário mudar 

algo em seu comportamento, sua sequência, suas relações, suas conexões ou sua lógica. 

De acordo com Nadler et al., 

mudança pode ser compreendida como sendo uma resposta da organização às 

transformações que surgem no ambiente, objetivando manter a congruência da 

organização com o ambiente externo, a partir dos seus elementos 

organizacionais, que são: trabalho, pessoas, estrutura e cultura (1995, apud 

SILVA et al. 2009, p. 5). 
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Os objetivos que conduzem à mudança são, segundo Shirley (1976), Wood Jr (1995) e Ferreira 

(1997) (apud Silva et al.): (i) estratégicos; (ii) tecnológicos; (iii) estruturais e (iv) 

comportamentais (2009, p. 5). 

Porém, como observam Senge e Käufer, o desafio dos processos de mudança é superar os 

“processos limitantes”, as naturais reações conservadoras que se opõem, se contrabalançam à 

mudança (2003, p. 189). Em razão disso, o gerenciamento de processos tem sua eficácia 

dependente da adequada gestão da mudança, por meio do planejamento de ações que visem 

sensibilizar e influenciar as pessoas envolvidas para que as resistências sejam eliminadas (SILVA 

et al., 2009), ou seja, motivá-las. 

Sordi e Azevedo, apoiados no trabalho de Hackman e Oldham (1975) apresentam cinco 

dimensões importantes para motivação de pessoas na execução de uma tarefa, contidas na teoria 

do Planejamento do Trabalho:  

(i) variedade de habilidades: nível/grau de habilidades requeridas para 

desempenhar determinado cargo/função; 

(ii) identidade da tarefa: nível/grau de percepção para conclusão de uma tarefa 

no seu todo; 

(iii) significância da tarefa: nível/grau de percepção do impacto sobre a vida e/ou 

trabalho de outras pessoas; 

(iv) autonomia: nível/grau de liberdade para que o colaborador possa planejar e 

determinar os procedimentos para execução do seu trabalho; e 

(v) feedback: nível/grau de informação direta e clara referente ao desempenho 

do colaborador com relação ao trabalho de sua responsabilidade (2012, p. 2). 

Estabelecida a relação entre mudança e pessoas, torna-se evidente que gerir mudança implica em 

gerir pessoas. Segundo Fleury e Fischer, “a partir de enfoque sistêmico e estratégico, a gestão de 

pessoas é compreendida como um conjunto de políticas e práticas definidas por uma organização 

para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho” 

(1998, p. 91). 

Considerando que cultura é “um sistema de símbolos e significados”, o qual “compreende 

categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento” (SCHNEIDER, 1968, 

apud LARAIA, p. 63), a gestão de pessoas sob a perspectiva da mudança, na medida em que tem 

por objetivo interferir nas relações interpessoais, imbrica-se com a gestão da cultura. Maturana 

defende que, na qualidade de gestores da mudança, devemos  

 [...] ser capazes de caracterizar a rede fechada de conversações que [...] 

constituem a cultura que vive tal comunidade. Devemos também reconhecer as 
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condições de mudança emocional sob as quais as coordenações de ações de uma 

comunidade podem se modificar, de modo a que surja nela uma nova cultura 

(2004, p. 35, apud SANTOS, 2009, p. 49). 

Dessa forma, é necessário que a gestão de pessoas para a mudança caracterize a cultura dos 

grupos de interesse que estão envolvidos com o processo de negócio e seja capaz de criar as 

condições emocionais para a nova cultura desejada. 
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3 BUSINESS CASE 

 

3.1 Problema 

Este projeto nasceu pela perspectiva de se adotar uma nova tecnologia, no caso, a tecnologia 

BIM. A Administração do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados (DETEC) vem 

sendo provocada por seu corpo técnico e pelo mercado a aderir a essa nova tecnologia sob o 

argumento de que ela traz ganhos de qualidade e produtividade que podem agregar valor aos 

processos de AEC. 

Naturalmente, ao se analisar as razões e condições para se aderir a essa nova tecnologia, serão 

analisados outros problemas tão ou mais importantes, que podem ser solucionados, ainda que em 

parte, pela tecnologia BIM. 

Porém, deve-se ter clareza que o projeto busca uma solução para a implementação da tecnologia 

BIM no DETEC, pois essa tecnologia pode resolver alguns problemas do Departamento, e não 

para a solução de um desses problemas especificamente, pois, nesse caso, um projeto decorrente 

dessa análise poderia apontar uma solução que não passasse necessariamente pela adoção de 

BIM. 

 

3.2 Antecedentes 

Em meados de 2014, foi oferecida ao Departamento Técnico da Câmara dos Deputados 

(DETEC), a oportunidade de atualizar as licenças do aplicativo Revit da empresa Autodesk que 

esse departamento possuía, mas que se referiam a versões bastante desatualizadas, pois nos 

últimos anos não houve interesse de qualquer seção do referido departamento em atualizar as 

licenças tendo em vista que o aplicativo não está sendo utilizado. 

A aquisição de três licenças do Revit, realizada pela Câmara dos Deputados em 2005 por meio do 

Pregão n. 68/2005, se deu em razão de um projeto piloto que pretendia melhorar a tecnologia de 

desenvolvimento de projetos no DETEC. 

Utilizava-se, e ainda se utiliza, o aplicativo AutoCAD, também da empresa Autodesk, que é um 

software CAD, que pode ser entendido como a versão eletrônica da prancheta de desenho, pois 
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tem como característica fornecer ferramentas de desenho puramente, sem necessariamente 

caracterizá-los como o objeto que ele representa. 

O que se procurava com o projeto piloto de utilização de Revit no desenvolvimento de projetos 

de arquitetura, segundo justificativa contida no processo administrativo nº. 2005/128.962, era 

produzir “levantamentos quantitativos, desenho técnico e documentação automática a partir de 

modelos 3D”. O Revit apresenta a característica distintiva de relacionar todas as representações 

bidimensionais (2D) a partir de uma única representação tridimensional (3D), ou modelo. Com 

isso, qualquer alteração de um elemento do projeto em uma representação 2D automaticamente 

se reflete nas demais representações do mesmo elemento alterado, poupando o esforço de 

concatenação de desenhos necessário quando se projeta em CAD. 

Todavia, a equipe de projeto de arquitetura do DETEC não adotou a nova ferramenta, preferindo 

permanecer desenvolvendo os projetos no AutoCAD. 

Então, considerando que não houve no período imediatamente posterior a 2005 grande interesse 

pelo uso do Revit como ferramenta principal, ou plataforma, de desenvolvimento de projetos de 

arquitetura, qual poderia ser a motivação para se aventar nova aquisição de licenças deste 

aplicativo? A resposta é que naquele período se via a ferramenta de modelagem apenas como um 

CAD 3D mais funcional; porém hoje, ao se refletir sobre a conveniência de se renovar as licenças 

do Revit, verificou-se que este programa é mais que isso, é um aplicativo BIM, ou seja, para 

gerenciamento da informação referente ao edifício, que embute um novo conceito de projetar, 

planejar, construir e manter edifícios. 

 

3.3 As mudanças que a tecnologia BIM pode impor ao DETEC 

A tecnologia BIM é também uma importante ferramenta de comunicação entre as partes 

envolvidas com a gestão do edifício – arquitetos, engenheiros, proprietários, empreiteiros, 

construtores etc. Por meio do modelo digital gerado em BIM esses atores podem cooperar com 

maior agilidade e desde as primeiras etapas de projeto, permitindo maior integração e 

interdisciplinaridade, reduzindo riscos, erros e desperdícios. 

A tecnologia BIM é, portanto, um instrumento impulsionador de mudanças, influenciando na 

organização dos processos de negócio de AEC. 
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Como argumenta a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA) a respeito do 

fluxo de trabalho de projeto em BIM comparado ao equivalente em CAD: “é importante salientar 

que a empresa deve estar aberta a grandes mudanças, pois qualquer esforço para manter os fluxos 

atuais não será bem-sucedido” (2013, p. 16). 

Verificou-se também que, apesar das dificuldades de se implementar uma mudança tão 

significativa, é cada vez maior o interesse do setor de AEC na adoção da plataforma BIM. Como 

dizem Nardelli e Tonso: 

(...) a partir de meados da primeira década dos anos 2000, uma verdadeira onda 

BIM desencadeou-se pelo país, com a realização de vários eventos de 

disseminação desse conhecimento, estruturação de grupos de pesquisa nas 

universidades e grupos de trabalho nas entidades representativas do setor, 

articulados entre si e com as agências governamentais de fomento à pesquisa e 

instâncias de definição de políticas setoriais, como o MDIC - Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o MCT - Ministério da Ciência e 

Tecnologia, tendo como objetivo principal a implantação deste novo processo de 

produção de projetos no Brasil (2014, p. 408). 

Em razão disso, a direção do DETEC entendeu ser irreversível a adoção da plataforma BIM pelo 

mercado de AEC, e que, portanto, é questão de tempo para que este departamento também a 

tenha que adotar. Porém, essa mudança terá um impacto significativo, como argumenta Eastman 

et al.: “substituir um ambiente de CAD 2D ou 3D por um sistema BIM envolve mais do que 

aquisição de software, treinamento e atualização de hardware. (...) Requer um entendimento 

profundo e um plano para implantação antes que a conversão possa começar” (2014, p. 22). 

E, sendo assim, o DETEC entendeu ser necessário um planejamento para a adoção de BIM por 

meio de um projeto. O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) contém os elementos 

fundamentais de planejamento para a implantação do projeto “Implementação da Modelagem de 

Informação da Construção (BIM) no DETEC”. 

 

3.4 A relação entre o projeto e o Planejamento Estratégico da Câmara dos 

Deputados 

Investigando o caráter estratégico do projeto, verificou-se que a Gestão Estratégica da Câmara 

dos Deputados, aprovada pelo Ato da Mesa n. 59, de 2013, estabelece que a missão da Câmara 

dos Deputados é “representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da Administração 
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Pública, com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional com justiça 

social” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013, p. 20). 

Para a consecução dessa missão, o referido ato instituiu sete diretrizes: (i) ampliar a sintonia da 

agenda do Legislativo com os anseios da sociedade; (ii) ampliar a transparência das atividades e 

informações da Câmara dos Deputados e das Políticas Públicas; (iii) fortalecer a participação da 

sociedade nos processos legislativo e de fiscalização e controle; (iv) melhorar a qualidade das leis 

e do ordenamento jurídico brasileiro; (v) aprimorar a avaliação e a fiscalização das políticas 

públicas e das ações do Estado; (vi) fomentar a educação política e a cidadania ativa; e (vii) 

aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados. 

Para cada diretriz, são estabelecidas, ainda, algumas linhas de atuação. Relacionada à sétima 

diretriz “aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados”, as linhas de atuação são: (i) aprimorar 

o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos corporativos, e o uso de 

indicadores de desempenho; (ii) melhorar a gestão e a disseminação de informações internas; (iii) 

assegurar a infraestrutura adequada e continuidade dos serviços; (iv) promover uma adequada 

gestão de pessoas, com ênfase na produtividade, meritocracia e qualidade de vida; (v) melhorar a 

eficiência administrativa e a utilização dos recursos; e (vi) instituir serviços comuns ao 

Parlamento. 

O macroprocesso de negócio do DETEC, que diz respeito à produção, manutenção e operação do 

espaço físico da Câmara dos Deputados, adere-se à linha de atuação “assegurar a infraestrutura 

adequada e continuidade dos serviços” da diretriz “aperfeiçoar a gestão da Câmara dos 

Deputados” e é, portanto, estratégico para a Câmara dos Deputados. Para destacar seu 

alinhamento estratégico, esse macroprocesso é denominado pelo DETEC de “Garantir a 

Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços”. 

Além da clara vinculação à linha de atuação acima mencionada, o projeto “Implementação da 

Modelagem de Informação da Construção (BIM) no DETEC”, também guarda relação com 

outras linhas de atuação da diretriz “aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados”. 

Quanto a “aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos 

corporativos, e o uso de indicadores de desempenho”, viu-se que a tecnologia BIM propicia um 

ambiente de negócio que favorece tomadas de decisão mais eficientes e eficazes, uma vez que as 
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decisões podem ser antecipadas e melhor negociadas, potencializando seus efeitos e reduzindo 

custos e riscos corporativos. 

E, pelos motivos destacados acima aliados à capacidade de simular o desempenho do objeto a ser 

construído a fim de se atingir uma meta estabelecida, também colabora para “melhorar a 

eficiência administrativa e a utilização dos recursos”. 

 

3.5 A organização funcional do DETEC e o problema da falta de integração 

das pessoas 

Para conseguir esses ganhos, contudo, é necessário interferir no processo de negócio, 

especialmente na maneira como os stakeholders do processo se relacionam e se comunicam 

dentro do DETEC, cuja matriz organizacional reflete a tipologia funcional hierárquica e 

especializada, comum a todos os órgãos da Câmara dos Deputados. 

A partir de 21 de maio de 2014, com a publicação do Ato da Mesa n. 140, de 2014, o DETEC 

passou a ser organizado em seis coordenações: (i) Coordenação de Planejamento e Gestão 

(CPLAN); (ii) Coordenação de Administração de Edifícios (CAEDI); (iii) Coordenação de 

Engenharia de Equipamentos (CEQUI); (iv) Coordenação de Engenharia de Obras (COENG); (v) 

Coordenação de Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual (COAUD); e (vi) Coordenação 

de Projetos de Arquitetura (CPROJ).  

Tabela 3.1 – Distribuição dos tipos de formação profissional entre as coordenações do DETEC. 

Tipo de formação  Coordenação Quantidade 

Arquitetura e urbanismo 

CPLAN 3 

CPROJ 19 

COENG 2 

Engenharia ambiental COENG 1 

Engenharia civil 
CPLAN 1 

COENG 14 

Engenharia de controle e automação COENG 1 

Engenharia de comunicações 
CEQUI 1 

COAUD 3 

Engenharia elétrica* 

CEQUI 1 

COAUD 10 

COENG 6 

CPLAN 1 

Engenharia eletrônica CEQUI 2 

Engenharia mecânica CEQUI 6 

Total 71 

* não está computado o eng. elétrico que, no momento, exerce o cargo de Diretor do DETEC.  

Fonte: do autor. 
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Em razão dessa organização especializada, o corpo de profissionais de AEC é segmentado de 

acordo com o tipo de formação, conforme descrito na Tabela 3.1. Observa-se nessa tabela que, 

conforme sua formação profissional, os técnicos de AEC concentram-se em uma ou outra 

coordenação, refletindo as competências definidas pelo Ato da Mesa n. 140, de 2014, organizadas 

por especialidade técnica e não por processos de negócio. 

Como consequência, dado que o objeto dos processos de AEC é multidisciplinar, ou seja, envolve 

aspectos de arquitetura e urbanismo e de engenharia, em suas diversas especialidades, para o 

desenvolvimento dos processos de que o DETEC participa há a necessidade das diversas 

coordenações trocarem informações, realizando muitos handoffs
5
. 

Tomando como exemplo a produção de espaço físico (construção de edifícios), processo este que 

envolve atividades de projeto, revisão, orçamento, aquisição e fiscalização, tem-se o início pela 

CPROJ, que concentra os arquitetos que definirão a concepção do objeto. A CPROJ, porém, não 

detém todas as competências necessárias para a consecução do objeto, fazendo-se necessários 

outros conhecimentos específicos de engenharia. 

Mesmo assim, durante a fase de estudo preliminar e anteprojeto, as atividades são desenvolvidas 

apenas pela CPROJ, com limitada participação da engenharia e somente se for de interesse 

daquele órgão. 

Após a conclusão do anteprojeto de arquitetura, inicia-se o processo de elaboração dos projetos 

executivos complementares de estrutura e de instalações prediais, paralelamente ao 

desenvolvimento do projeto executivo de arquitetura. 

Para possibilitar o desenvolvimento simultâneo desses projetos executivos, a concepção do 

edifício definida pela arquitetura no anteprojeto deve ser mantida, permitindo aos profissionais de 

engenharia somente alterações para adequar o inicialmente concebido ao dimensionamento 

apurado pelos cálculos de engenharia. 

Porém, mesmo de maneira restrita, mudanças e correções acontecem, pois, conforme 

mencionado, nem todas as competências estiveram disponíveis quando da definição do 

anteprojeto. Como cada equipe desenvolve seu trabalho em paralelo, cada alteração de um 

                                                 
5
 handoff: ponto de transferência de trabalho ou informação entre uma função de negócio e outra para continuidade 

do processo. 
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elemento deveria ser anotada em todas as representações deste elemento e compartilhadas com as 

outras equipes. Porém, não raro, alguma representação de um elemento alterado não é 

devidamente atualizada, ficando discrepante, como recorrente é que uma alteração promovida por 

uma equipe não seja percebida por outra. Ao final, reunindo o trabalho desenvolvido de forma 

fragmentada, o projeto acumula diversos erros e inconsistências. 

Para evitar que estes erros de projeto prejudiquem as atividades posteriores de orçamento, 

aquisição e fiscalização, é feito um esforço de revisão. Mas, diante de tanta informação dispersa 

por diversos documentos, torna-se impossível eliminar todos os erros de projeto, que apenas 

serão notados a seguir, quando da construção. 

Apesar de não haver uma estatística confiável do número e dos tipos de erros de projeto que 

geram impacto na fase de produção de espaços físicos na Câmara dos Deputados, a Seção de 

Fiscalização da COENG, responsável por realizar fiscalização técnica na implantação, execução e 

recebimento de obras contratadas pela Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2014, p. 117), estima esta quantidade em cerca de duzentos por edifício, considerando o que foi 

observado durante a construção da primeira etapa do Centro de Tecnologia Norte (CETEC-

Norte) e da reforma dos blocos A, B, F, G, H e I da SQN 302, todos em Brasília, DF, obras já 

concluídas. Esses erros, dependendo da severidade, implicam gastos adicionais e, portanto, 

precisam ser evitados. 

Embora haja estimativas otimistas, como a do Portal Construir Sustentável, de que “o sistema 

BIM (...) pode garantir até 20% de economia no valor final da obra” (CONSTRUIR 

SUSTENTÁVEL, 2013), a economia provável com a redução dos erros de projeto proporcionada 

pelo uso de BIM pode ser menor, dependendo do grau de eficiência que já se encontra o 

processo. Considerando que a Câmara dos Deputados, como órgão da Administração Pública, 

seja menos eficiente do que grandes construtoras operando no mercado privado, para as quais um 

ganho de 1% já se mostra um desafio, pode-se estimar em 5% de economia com a redução de 

erros de projeto que impactam a execução de obras de engenharia. 

Se esse percentual de economia for aplicado apenas ao montante executado das grandes obras de 

engenharia que a Câmara dos Deputados contratou recentemente (ver Tabela 3.2), ou seja, 5% de 

R$ 145.903.008,07 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e três mil e oito reais e sete 

centavos), poderiam ter sido economizados até setembro de 2015 R$ 7.295.150,40 (sete milhões, 
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duzentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos), o que mostra o 

potencial de economia da tecnologia e como seu custo de implantação pode ser recuperado ao 

longo do tempo. 

Tabela 3.2 – Grandes obras contratadas pela Câmara dos Deputados. 

Obra      Valor Executado* (R$) 

Centro de Tecnologia (CETEC) Norte  15.602.286,09 

Reforma dos Apartamentos Funcionais da SQN 302  113.763.008,50 

Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais - CEAM  16.537.713,48 

Total 145.903.008,07 

*Atualizado em 15 set. 2015. 

Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/transparencia/obras-em-andamento> 

Acesso em 10 out. 2015. 

 

3.6 Enquete 

Com o fito de colher um autorretrato do DETEC, a partir da avaliação que os arquitetos e 

engenheiros fazem de suas próprias atividades e do macroprocesso ao qual participam, foi 

enviado um questionário a todos esses profissionais que estão lotados naquele departamento, 

listados na Tabela 3.1, bem como ao Diretor do DETEC e a sete profissionais de AEC que estão 

cedidos a dois órgãos externos, COHAB e CENIN. 

Dos 79 servidores contatados, 11 responderam ao questionário no prazo estabelecido de duas 

semanas a partir do envio, perfazendo um grau de resposta de aproximadamente 14%. No 

entanto, a participação se concentra em duas coordenações: CPROJ, com 54,55% das respostas, e 

COENG, com 36,36%. Nenhuma resposta de arquitetos ou engenheiros de outras coordenações 

do DETEC foi recebida. 

A participação da CPROJ torna-se mais expressiva quando se compara a quantidade de resposta 

com o quantitativo de profissionais lotados no órgão, o que resulta em um percentual de 

participação de 31,58%, enquanto que na COENG este percentual foi de 16,67%. 

Da análise do perfil dos que participaram respondendo à enquete, verificou-se que a maioria 

(63,64%) não possui cargos comissionados, enquanto que 36,36% ocupam funções 

comissionadas nível 1 (FC-1). Não houve resposta de profissionais ocupantes de funções 

comissionadas acima de FC-1. 

O quadro 3.1 apresenta o perfil dos servidores que responderam à enquete. 
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Quadro 3.1 – Perfil dos servidores que responderam à enquete. 

Característica/perfil Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Lotação 

 COENG 4 36,36% 

 CPROJ 6 54,55% 

 COHAB 1 9,09% 

Função comissionada 

 Nenhuma 7 63,64% 

 FC-1 4 36,36% 

Fonte: do autor. 

 

Em relação à pergunta “Qual seu grau de conhecimento sobre BIM?”, quase 2/3, mais 

precisamente 63,64%, respondeu conhecer o conceito, mas não os requisitos. O segundo 

percentual mais significativo (18,18%) foi de quem respondeu não conhecer o que é BIM. Além 

dessas respostas, uma apontou para a opção “conheço o termo, mas não o conceito” e outra para 

“conheço o conceito e os requisitos”. Ninguém afirmou conhecer em profundidade os conceitos e 

os requisitos de BIM. O Quadro 3.2 mostra resumidamente as respostas a esta questão. 

Quadro 3.2 – Auto avaliação do grau de conhecimento sobre BIM dos que responderam à enquete. 

Grau de conhecimento Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Não conheço. 2 18,18% 

Conheço o termo, mas não o conceito. 1 9,09% 

Conheço o conceito, mas não os requisitos. 7 63,64% 

Conheço o conceito e os requisitos. 1 9,09% 

Fonte: do autor. 

 

Quando solicitado que se avaliasse o desempenho das suas atividades, considerando o cenário 

atual
6
, dentro do macroprocesso de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e 

Continuidade dos Serviços” em relação a seis aspectos, a maioria dos entrevistados julgou 

adequado esse desempenho, com os respectivos percentuais: 81,82% para produtividade (tempo), 

72,73% para economicidade (custo), 90,91% para qualidade (entrega), 90,91% para agregação de 

valor
7
 (cliente), 54,55% para interação/colaboração com outras equipes e 72,73% para 

accountability (vide Quadro 3.3). Portanto o aspecto da atividade com pior avaliação de 

desempenho foi interação/colaboração com outras equipes e, em relação a esse aspecto, as demais 

respostas, ou 45,45%, apontaram esse desempenho como insuficiente. 

                                                 
6
 Baseado na plataforma CAD. 

7
 Valorização do produto por parte do cliente. 
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Quadro 3.3 – Avaliação do desempenho de suas atividades, considerando o cenário atual, dentro do macroprocesso 

de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços”, considerando os aspectos 

“produtividade”, “economicidade”, “qualidade”, “agregação de valor”, “interação/colaboração com outras equipes” 

e “accountability”, dos que responderam à enquete. 

Aspecto/avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Produtividade 

 Adequado 9 81,82% 

 Excelente 2 18,18% 

Economicidade 

 Insuficiente 2 18,18% 

 Adequado 8 72,73% 

 Excelente 1 9,09% 

Qualidade 

 Adequado 10 90,91% 

 Excelente 1 9,09% 

Agregação de valor 

 Insuficiente 1 9,09% 

 Adequado 10 90,91% 

Interação/colaboração com outras equipes 

 Insuficiente 5 45,45% 

 Adequado 6 54,55% 

Accountability 

 Insuficiente 2 18,18% 

 Adequado 8 72,73% 

 Excelente 1 9,09% 

Fonte: do autor. 

 

Avaliação semelhante foi solicitada, porém em relação a todo macroprocesso, ou seja, a todos os 

processos e atividades envolvidos com “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade 

dos Serviços”. Neste caso, como mostra o Quadro 3.4, cinco dos seis aspectos permaneceram 

com desempenho adequado, com os seguintes percentuais: 90,91% para produtividade (tempo), 

72,73% para economicidade (custo), 90,91% para qualidade (entrega), 90,91% para agregação de 

valor (cliente) e 63,64% para accountability. Um resultado, para esses aspectos, semelhante à 

avaliação da atividade. Porém o aspecto interação/colaboração entre equipes recebeu o conceito 

insuficiente para 54,55% das respostas, enquanto o conceito adequado recebeu 36,36% e 9,09%, 

o conceito excelente. 

Essas duas avaliações, a da própria atividade e a do macroprocesso, mostram como a 

fragmentação resultante da organização funcional do DETEC prejudica o desempenho do órgão, 

percebida pelos profissionais que responderem ao questionário pelo nível insuficiente de 

interação ou colaboração.  
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Quadro 3.4 – Avaliação do desempenho de suas atividades, considerando o cenário atual, do macroprocesso de 

negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços”, considerando os aspectos 

“produtividade”, “economicidade”, “qualidade”, “agregação de valor”, “interação/colaboração com outras equipes” 

e “accountability”, dos que responderam à enquete. 

Aspecto/avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Produtividade 

 Adequado 10 90,91% 

 Excelente 1 9,09% 

Economicidade 

 Insuficiente 3 27,27% 

 Adequado 8 72,73% 

Qualidade 

 Insuficiente 1 9,09% 

 Adequado 10 90,91% 

Agregação de valor 

 Insuficiente 1 9,09% 

 Adequado 10 90,91% 

Interação/colaboração com outras equipes 

 Insuficiente 6 54,55% 

 Adequado 4 36,36% 

 Excelente 1 9,09% 

Accountability 

 Insuficiente 3 27,27% 

 Adequado 7 63,64% 

 Excelente 1 9,09% 

Fonte: do autor. 

 

Considerando a perspectiva de se adotar a plataforma BIM, foi solicitado que se avaliasse o 

impacto dessa tecnologia sobre as atividades que desenvolve, considerando os mesmos seis 

aspectos anteriormente avaliados. A maioria dos que responderam apontou como positivo o 

impacto sobre a produtividade, com 63,64%, sobre a qualidade, com 54,55%, sobre a 

interação/colaboração entre equipes, com 72,73% e sobre o accountability, com 63,64%. Foi 

avaliado como neutro o impacto sobre os aspectos economicidade, com 72,73% das respostas, e 

agregação de valor, com 63,64%. Portanto, entre os que responderam, a maior expectativa de 

melhora relaciona-se ao aspecto de interação e colaboração entre equipes, não por acaso o 

aspecto com pior avaliação no cenário atual. 

O Quadro 3.5 mostra o resultado da avaliação feita pelos que responderam à questão. 
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Quadro 3.5 – Avaliação do impacto que a adoção da tecnologia BIM terá nas atividades que desenvolve dentro do 

macroprocesso de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços”, considerando 

os aspectos “produtividade”, “economicidade”, “qualidade”, “agregação de valor”, “interação/colaboração com 

outras equipes” e “accountability”, dos que responderam à enquete. 

Aspecto/avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Produtividade 

 Negativo 2 18,18% 

 Neutro 2 18,18% 

 Positivo 7 63,64% 

Economicidade 

 Negativo 1 9,09% 

 Neutro 8 72,73% 

 Positivo 2 18,18% 

Qualidade 

 Neutro 5 45,45% 

 Positivo 6 54,55% 

Agregação de valor 

 Negativo 1 9,09% 

 Neutro 7 63,64% 

 Positivo 3 27,27% 

Interação/colaboração com outras equipes 

 Neutro 3 27,27% 

 Positivo 8 72,73% 

Accountability 

 Neutro 4 36,36% 

 Positivo 7 63,64% 

Fonte: do autor. 

 

Outra parte do questionário aborda as cinco dimensões importantes, na concepção de Sordi e 

Azevedo (2012), para a motivação de pessoas na execução de uma tarefa, visto que o sucesso na 

mudança dos processos, inerente à implementação de BIM, depende da boa satisfação dessas 

dimensões, relembrando: (i) variedade de habilidades; (ii) identidade da tarefa; (iii) significância 

da tarefa; (iv) autonomia; e (v) feedback.  

Em relação ao cenário atual, a percepção dos que responderam ao questionário é de que são 

adequadas suas condições pessoais. Na dimensão da variedade de habilidades, o índice dos que 

consideram adequadas suas condições é de 81,83%, sendo que os 18,18% restantes dividem-se 

igualmente entre os que consideram insuficientes e excelentes. Quanto à dimensão identidade da 

tarefa, 90,91% avaliaram adequadas suas condições e 9,09% insuficientes. Em relação à 

significância, foram 63,64% das respostas avaliando sua condição como suficiente e os 36,36% 

restantes igualmente divididos entre os demais conceitos. Avaliando sua autonomia, 63,64% 

entenderam adequadas suas condições e os restantes 36,36% apontaram serem estas excelentes. 
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Quanto ao feedback, 63,64% avaliaram adequadas e 27,27% declararam insuficientes, enquanto 

9,09% as consideraram excelentes, como mostram os dados resumidos no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 – Avaliação das condições pessoais, considerando o cenário atual, dentro do macroprocesso de 

negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços”, considerando os aspectos 

“autonomia”, “feedback”, “identidade”, “significância” e “variedade”, dos que responderam à enquete. 

Aspecto/avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Autonomia 

 Adequado 7 63,64% 

 Excelente 4 36,36% 

Feedback 

 Insuficiente 3 27,27% 

 Adequado 7 63,64% 

 Excelente 1 9,09% 

Identidade 

 Insuficiente 1 9,09% 

 Adequado 10 90,91% 

Significância 

 Insuficiente 2 18,18% 

 Adequado 7 63,64% 

 Excelente 2 18,18% 

Variedade 

 Insuficiente 1 9,09% 

 Adequado 9 81,82% 

 Excelente 1 9,09% 

Fonte: do autor. 

 

Portanto as condições mais bem atendidas no cenário atual relacionam-se ao entendimento do 

todo necessário para a conclusão das tarefas e a diversidade de habilidades requeridas para o 

desempenho do trabalho. Não há, nesse caso, nenhum destaque negativo. 

A seguir, foi solicitado que avaliassem o impacto sobre essas dimensões com a adoção da 

plataforma BIM, se negativo, neutro ou positivo. A maioria das respostas apontou como neutro o 

impacto, variando o percentual conforme a dimensão: variedade de habilidades – 63,64%; 

identidade da tarefa – 54,55%; significância da tarefa – 63,64%; autonomia – 81,82% e feedback 

– 72,73%. As demais respostas previram o impacto como positivo, consequentemente não 

havendo respostas que indicassem o impacto como negativo. 

No Quadro 3.7, pode-se observar o número absoluto e relativo de respostas encaminhadas para 

esta questão.  
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Quadro 3.7 – Avaliação das condições pessoais, considerando o cenário atual, dentro do macroprocesso de 

negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços”, considerando os aspectos 

“autonomia”, “feedback”, “identidade”, “significância” e “variedade”, dos que responderam à enquete. 

Aspecto/avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Autonomia 

 Neutro 9 81,82% 

 Positivo 2 18,18% 

Feedback 

 Neutro 8 72,73% 

 Positivo 3   27,27% 

Identidade 

 Neutro 6 54,55% 

 Positivo 5 45,45% 

Significância 

 Neutro 7 63,64% 

 Positivo 4 36,36% 

Variedade 

 Neutro 7 63,64% 

 Positivo 4 36,36% 

Fonte: do autor. 

 

Portanto, não se verificou, a priori, uma resistência à implementação de BIM. Pelo contrário, 

apesar da maioria avaliar que esta plataforma não impactará a motivação para o trabalho, há um 

percentual que enxerga positivamente as mudanças que se anunciam. 

O maior percentual encontrado entre as respostas que apontam o impacto como positivo está na 

dimensão da identidade da tarefa, com 45,45%, curiosamente a dimensão mais bem satisfeita no 

cenário atual. 

Como foi pedido para o entrevistado descrever as mudanças que estima ocorrer no 

macroprocesso de negócio com a implantação da plataforma BIM, em relação à identidade da 

tarefa encontram-se respostas como: “a interação entre as equipes técnicas pode aumentar”, 

“facilidade de controle do todo e de compatibilização”, “facilitará o trânsito de informações” e 

“melhorar o compartilhamento de informações entre os participantes do processo”. Portanto, mais 

uma vez sobressai a expectativa pela melhora da interação e da comunicação entre as diversas 

equipes funcionais do DETEC. 

Pesquisando a respeito do conhecimento para a operação das aplicações BIM, 45,45% dos que 

responderam afirmaram sequer conhecer uma das três principais plataformas da tecnologia: 

AECOsim Building Designer/BENTLEY, ArchiCAD/GRAPHISOFT e Revit/AUTODESK, 

como mostra o Quadro 3.8. Dos demais, 27,27% apenas leram a respeito das plataformas, 9,09% 
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apenas tiveram contato assistindo demonstrações e somente 18,18% declararam conhecer a 

operação básica de uma das plataformas, a plataforma Revit/AUTODESK, mas ninguém se 

julgou possuidor de conhecimentos avançados sobre ela. 

Quadro 3.8 – Auto avaliação do grau de conhecimento sobre as principais plataformas BIM (AECOsim Building 

Designer/BENTLEY, ArchiCAD/GRAPHISOFT, Revit/AUTODESK) dos que responderam à enquete. 

Avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Não conheço. 5 45,45% 

Já li a respeito, mas não vi a operação das plataformas. 3 27,27% 

Já vi a demonstração de ao menos uma das plataformas. 1 9,09% 

Conheço a operação básica de ao menos uma das plataformas. 2 18,18% 

Fonte: do autor. 

 

Para os servidores que lideram equipes, mesmo que sem a retribuição de função comissionada, 

foram elaboradas questões referentes à capacitação da equipe com a qual trabalham.  Esta seção 

do questionário foi respondida por sete dos 11 servidores (63,64%) que responderam à seção 

anterior. 

Averiguando-se o grau de capacitação da equipe de funcionários terceirizados em BIM, a maioria 

dos que responderam (71,42%) apontou não dispor de nenhum técnico com capacitação, mesmo 

que básica, nessa ferramenta, conforme disposto no Quadro 3.9. 

Quadro 3.9 – Avaliação do grau de capacitação da equipe de terceirizados sob coordenação dos que responderam à 

enquete para operar alguma aplicação em BIM. 

Avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Nenhum técnico dispõe dessa capacitação. 5 71,42% 

Ao menos um técnico tem capacitação para operação avançada e 

metade dos demais para operação básica. 
1 14,29% 

Ao menos metade dos técnicos tem capacitação para operação 

avançada. 
1 14,29% 

Fonte: do autor. 

 

Em relação ao turnover
8
 das equipes de terceirizados nos últimos cinco anos, 57,14% apontaram 

não ter havido turnover nos últimos cinco anos e, dos restantes, um terço (ou 14,29% dos que 

responderam) informou que o turnover foi de 8,0%, outro terço, que foi de 30,0% e o último 

terço, que foi de 83,3%. O Quadro 3.10 apresenta os resultados da questão. 

                                                 
8
 turnover: em português, rotatividade; aqui se traduzindo como o índice que mede a rotatividade de pessoal por 

meio da expressão [(nº de demissões + nº de admissões)/2]/nº de funcionários ativos. 



38 

 

Quadro 3.10 – Turnover da equipe de terceirizados sob coordenação dos que responderam à enquete nos últimos 

cinco anos. 

Turnover Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

0 4 57,14% 

8,0% 1 14,29% 

30,0% 1 14,29% 

83,3% 1 14,29% 

Fonte: do autor. 

 

Quanto à perspectiva de turnover para os próximos cinco anos, onde houve este fenômeno, a 

perspectiva é de reduzir e, onde não houve, de manter, como disposto no Quadro 3.11. 

Quadro 3.11 – Avaliação da expectativa de Turnover para a equipe de terceirizados sob coordenação dos que 

responderam à enquete para os próximos cinco anos. 

Avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Reduzir 3 42,86% 

Manter 4 57,14% 

Fonte: do autor. 

 

Indagados sobre como avaliam o turnover como oportunidade de aumentar o grau de capacitação 

em BIM da equipe de terceirizados, 57,14% indicaram a possibilidade de usar tal expediente, 

porém priorizando-se outros instrumentos, enquanto que 28,57% entendem que se deve usar o 

turnover como instrumento de capacitação em conjunto com outros, sem distinção. O Quadro 

3.12 apresenta todas as respostas encaminhadas a esta questão. 

Quadro 3.12 – Avaliação do Turnover como oportunidade de aumentar o grau de capacitação em BIM da equipe 

de terceirizados sob coordenação dos que responderam à enquete. 

Avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Não vejo o turnover como instrumento de capacitação da equipe 1 14,29% 

Acho que o turnover pode ser utilizado, mas deve-se dar mais 

importância a outros instrumentos de capacitação 
4 57,14% 

Acho que o turnover deve ser utilizado em conjunto com outros 

instrumentos de capacitação 
2 28,57% 

Fonte: do autor. 

 

Portanto, a prática de turnover, embora não muito usual no DETEC e sem perspectiva de ser mais 

amplamente adotada, é uma alternativa para a capacitação das equipes de apoio, compostas por 

funcionários terceirizados. 
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Todavia, esta não é uma prática possível em relação aos servidores, que possuem estabilidade 

funcional estabelecida em Lei
9
. A fim de investigar a receptividade dos servidores em relação a 

algumas estratégias de capacitação, foi proposta a avaliação de sete alternativas: (i) palestras e 

workshops; (ii) treinamento em sala de aula; (iii) treinamento à distância; (iv) intercâmbio com 

outras instituições públicas; (v) implementação assistida; (vi) desenvolvimento de projetos-piloto; 

e (vii) aprendizagem com o uso da ferramenta. O quadro 3.13 apresenta de forma concisa a 

avaliação das alternativas de capacitação. 

Quadro 3.13 – Avaliação da relevância para capacitação em BIM da equipe sob coordenação dos que responderam 

à enquete para as iniciativas de palestras e workshops, treinamento em sala de aula, treinamento à distância, 

intercâmbio com outras instituições públicas, implementação assistida, desenvolvimento de projetos-piloto e 

aprendizagem com o uso da ferramenta. 

Avaliação Respostas (absoluto) Respostas (relativo) 

Palestras e workshops 

 Pouco relevante 4 57,14% 

 Útil 2 28,57% 

 Fundamental 1 14,29% 

Treinamento em sala de aula 

 Pouco relevante 1 14,29% 

 Importante 2 28,57% 

 Fundamental 4 57,14% 

Treinamento à distância 

 Pouco relevante 3 42,85% 

 Útil 1 14,29% 

 Importante 2 28,57% 

 Fundamental 1 14,29% 

Intercâmbio com outras instituições públicas 

 Irrelevante 1 14,29% 

 Pouco relevante 1 14,29% 

 Útil 2 28,57% 

 Fundamental 3 42,85% 

Implementação assistida 

 Importante 3 42,86% 

 Fundamental 4 57,14% 

Desenvolvimento de projetos-piloto 

 Útil 1 14,29% 

 Importante 2 28,57% 

 Fundamental 4 57,14% 

Aprendizagem com o uso da ferramenta 

 Útil 1 14,29% 

 Importante 1 14,29% 

 Fundamental 5 71,42% 

Fonte: do autor. 

 

                                                 
9
 Art. 21 da Lei n. 8112, de 11 dez. 1990.  
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Dessas, foram julgadas fundamentais o treinamento em sala de aula, com 57,14% das respostas, 

intercâmbio com outras instituições públicas, com 42,85%, implementação assistida, com 

57,14%, mesmo percentual que desenvolvimento de projetos-piloto, e aprendizagem com o uso 

da ferramenta que, com 71,42% das respostas, mostra-se a estratégia preferida pelos que 

responderam à enquete. As estratégias de palestras e workshops e treinamento à distância foram 

julgadas pouco relevantes pela maioria, com 57,14% e 42,85% das respostas, respectivamente. 

Com esses dados, a enquete indica que deverá haver um esforço importante para capacitar toda a 

equipe, com ênfase no aprendizado prático, pois o nível de conhecimento sobre BIM é incipiente. 

Adicionalmente, em relação ao pessoal de apoio terceirizado, pode-se utilizar o expediente do 

turnover, se necessário. 

Eastman et al. alerta que “implementar novas tecnologias como BIM é custoso em termos de 

treinamento e modificações nos processos de trabalho”, mas demonstra, através de estudos de 

caso, que o investimento retorna na forma de “ganhos potenciais de produtividade, qualidade e 

gestão de ativos” (2014, p. 143). 

Eles alertam ainda para a importância do engajamento dos stakeholders para a adoção da 

plataforma BIM, especialmente do proprietário (2014), que, no caso da Câmara dos Deputados, 

pode ser entendido como a Alta Administração. Assim, embora os que responderam à enquete 

tenham julgado pouco relevante a iniciativa de palestras e workshops, essa alternativa pode ser 

importante para despertar e aumentar o interesse das partes em relação à tecnologia BIM. 

 

3.7 Barreiras e riscos 

Falando a respeito das barreiras e riscos tecnológicos, Eastman et al. entendem que a tecnologia 

BIM “está pronta para projeto em disciplinas isoladas, mas não para o projeto integrado”, o que 

exige “um esforço extensivo por parte da equipe de projeto e conhecimentos técnicos dedicados 

para dar suporte a esta integração”. Por isso, “a maioria das equipes de projeto escolhe usar 

ferramentas de revisão de modelo para apoiar tarefas de integração, como coordenação, 

simulação de cronograma e simulação de operações”. Concluem que “a integração em nível de 

detalhe construtivo é mais difícil, e as ferramentas de revisão de modelos são as melhores 

soluções para atingi-la” (2014, p. 144), ou seja, promover a integração. 
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Em visita técnica realizada entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2015 a duas empresas de 

construção de São Paulo – Sinco Engenharia e Gafisa –, técnicos da CPLAN, inclusive o autor, 

encontraram exatamente esse cenário. 

Na Sinco Engenharia, os projetos de arquitetura e os de engenharia são contratados a empresas 

distintas, sem preocupação inicial de se utilizar modelagem BIM ou com a integração da equipe. 

Somente após a entrega desses projetos, a empresa integra-os em um modelo BIM, sobre o qual 

irá realizar a revisão, o planejamento, o orçamento e a construção. 

De forma semelhante procede a Gafisa em seu processo de negócio, com o diferencial de que a 

empresa promove a integração da equipe por meio de reuniões semanais para discutir o projeto, 

em que participam a gerência de negócios (no papel de proprietário), a gerência técnica (como 

construtores) e as equipes de projeto contratadas. Nessas reuniões, são discutidos os requisitos e 

as soluções de projeto são acordadas entre os participantes. 

Como na Sinco Engenharia, a Gafisa não contrata exclusivamente projetos em BIM, e, quando 

em CAD, após a entrega, modela-os e integra-os em BIM para revisão, planejamento, orçamento 

e construção. 

As duas empresas enxergaram nesse caminho a alternativa mais eficiente para obter os benefícios 

da plataforma BIM, principalmente na redução de retrabalhos no canteiro de obras ocasionados 

por erros de projeto e planejamento, que comprometem a rentabilidade dos empreendimentos. Na 

Gafisa, a meta obter 1% de redução do custo de obra pela adoção de BIM. 

Outra lição que ficou dessas visitas é de que é inviável implantar a tecnologia BIM de ponta a 

ponta do processo em uma única etapa e que, portanto, é necessário fazê-lo em etapas, 

escolhendo e atuando em cada subprocesso subsequentemente, de forma a ter melhores condições 

de administrar os impactos oriundos da mudança. Esta também é uma orientação de Eastman et 

al. para os proprietários ao adotarem BIM: “mantenha o foco em objetivos de negócio específico” 

e “estabeleça formas de medir o progresso” (2014, p. 146). 

Portanto é necessário ter planejamento de longo prazo e estabelecer um roteiro, contemplando a 

ordem em que os diversos subprocessos serão atualizados tecnologicamente até que, ao final, 

tenha-se a plataforma BIM operando plenamente em todo o DETEC em um ambiente de 

integração projetual, pois, como observam Taborda e Cachadinha, “o objetivo final de uma 

implementação BIM é atingir o IPD” (2012, p. 6). 
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Nesse caminho, outros desafios também se impõem, inclusive de TI. Como toda informação em 

BIM concentra-se no modelo, o qual é necessariamente digital, é indispensável configurar e 

manter um servidor para hospedar os arquivos do modelo, o qual, por sua vez, demanda o 

gerenciamento constante por técnicos de informática. Como, na Câmara dos Deputados, esses 

técnicos estão lotados no CENIN, sem vinculação funcional com o DETEC, há a necessidade de 

se criar acordos de nível de serviço (SLA), que estabeleçam os requisitos de colaboração entre 

esses órgãos para o correto funcionamento da tecnologia computacional. 

Há também o desafio, segundo Eastman et al., de superar as barreiras legais, ligadas à 

contratação de obras públicas, para a implantação de um ambiente de IPD, aproveitando o 

suporte que a tecnologia BIM pode fornecer. Porém, são citados exemplos de instituições 

públicas e privadas estadunidenses que conseguiram “produzir uma linguagem contratual que não 

apenas modifica o modo como a informação é trocada entre a equipe de projeto, mas também as 

reponsabilidades e os riscos associados com iniciativas mais colaborativas” (2014, p. 143).  

No momento, encontra-se em atividade na Câmara dos Deputados uma comissão especial que 

estuda alterações na atual Lei de Licitações
10

. Pode ser a oportunidade de se construir um marco 

legal que abrace os princípios de projeto colaborativo, sendo, portanto, importante que se 

monitore as atividades dessa comissão e se estabeleça algum nível de colaboração. 

Apesar desses obstáculos, os ganhos esperados com a contratação de obras a partir de projetos de 

melhor qualidade são significativos. Não apenas reduzindo o custo de administração de contrato, 

visto que ocorrerão menos conflitos ocasionados por erros de projeto, como também “deixará de 

existir a tendência para ir a concurso ‘a perder dinheiro’, com vista a recuperá-lo em trabalhos a 

mais, tornando assim o concurso mais justo” (TABORDA; CACHADINHA, 2012, p. 10-11). 

Ainda que a legislação limite a plena adoção do IPD, onde a participação do construtor na fase de 

projeto é um dos requisitos, pode-se planejar um ambiente colaborativo envolvendo o 

proprietário, as equipes de projeto e de fiscalização, pois a Câmara dos Deputados dispõe desses 

profissionais em seu quadro funcional. 

Indo ao encontro do que enfatizam os técnicos que responderam à enquete sobre BIM, Eastman 

et al. (2014) sugerem que, no processo de implantação de BIM, realize-se projetos-piloto de curto 

                                                 
10

 Lei n. 8666, de 21 jun. 1993. 
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prazo, os quais incorporem exercícios práticos, objetivos claros e escopo definido, voltados a 

uma pequena equipe qualificada. 

Para esses projetos, deve-se estudar e planejar cuidadosamente os fluxos de trabalho, pois em 

BIM, “todos os profissionais devem saber exatamente seus papéis dentro da equipe e o que 

devem fazer para entregar seu trabalho com qualidade e prazos afinados” (ASBEA, 2013, p. 13). 

Nesse sentido, o mapeamento do processo se faz necessário. 

A partir dessa prática, com maior nível de entendimento sobre BIM, o conhecimento pode ser 

disseminado com maior segurança e garantia de sucesso. 

Em resumo, da maneira que o macroprocesso “assegurar a infraestrutura adequada e continuidade 

dos serviços” é desenvolvido, sem gerências de processo que busquem eliminar a fragmentação 

dos processos entre as estruturas funcionais e estando apoiado em uma tecnologia CAD, que 

dispõe de poucos recursos para promover a integração, o valor agregado ao cliente fica 

prejudicado. 

A tecnologia BIM pode dar suporte a um ambiente de trabalho mais estruturado e integrado, 

focado no cliente, que incentive maior interação dos conhecimentos individuais para construir 

uma competência organizacional superior. 
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4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

4.1 Escopo  

4.1.1 Objetivo  

O objetivo geral deste projeto é implementar a plataforma BIM como o suporte tecnológico para 

o desenvolvimento de projetos no DETEC. Porém, para uma operação produtiva de BIM, é 

necessário, antes, garantir as competências – conhecimentos, habilidades e atitudes – necessárias 

às equipes de trabalho. 

Outra questão é que, até o dia em que se iniciem os novos processos de negócio baseados em 

BIM, os antigos devem se manter operacionais. Portanto, a capacitação dos técnicos não pode 

comprometer significativamente a participação deles nas rotinas de trabalho atuais. 

Como se trata de uma mudança cultural significativa, deve haver um processo de maturação da 

equipe em relação à nova tecnologia, de forma que o profissional se sinta seguro para 

desenvolver as novas rotinas propostas. Também será necessário implantar a tecnologia em 

etapas, como se viu na seção anterior, para manter um melhor controle sobre as variáveis. 

Todavia, deve haver uma meta temporal a ser atingida, que respeite a complexidade do problema, 

mas signifique um desafio que motive os envolvidos no projeto. 

Deve-se levar em consideração, também, que a tecnologia terá que ser adquirida e ela não se 

encontra em uma única solução computacional. Existem alguns pacotes básicos, porém estes 

devem ser complementados e integrados a outros, o que requer estudos e testes. 

Tudo isso leva a prever um prazo de cinco anos para a implementação da tecnologia em todos os 

processos de AEC do DETEC, o que é bastante ambicioso, visto que não se conhece empresa ou 

instituição no Brasil que adote BIM como suporte a seus processos de AEC de ponta a ponta. 

Considerando todas essas questões, delimita-se o objetivo no formato SMART como 

“implementar em cinco anos a plataforma BIM como suporte tecnológico aos processos de 

negócio de AEC do DETEC, planejando e adequando as rotinas de trabalho à nova tecnologia por 



45 

 

etapas e capacitando 100% dos profissionais envolvidos, sem comprometer, a cada mês, mais do 

que 15% da disponibilidade da força de trabalho de cada função de negócio”. 

 

4.1.2 Entregas 

Considerando o objetivo definido na seção anterior, definem-se dois produtos para este projeto: 

(i) processos de negócio de AEC desenvolvidos pelo DETEC redesenhados para uso da 

plataforma BIM; e (ii) 100% dos profissionais que desenvolvem atividades de AEC no DETEC 

capacitados e instrumentalizados para utilização de BIM. 

Para o primeiro produto, é requisito que se construa um Plano de Negócios (roteiro), o qual 

estabeleça a estratégia para a implementação por etapas da plataforma BIM, determine a ordem 

em que cada função de negócio será redesenhada e os prazos parciais. Essa parte do plano, a ser 

concluído em até seis meses após a aprovação da equipe de trabalho, denominado Plano 

Estratégico de Negócios, deve ser revisto anualmente, prever a execução do Plano de Negócios 

dentro do prazo total deste projeto, no qual se insere o redesenho dos processos de negócio em 

BIM, considerar os prazos necessários para a capacitação do pessoal e ter como meta ampliar a 

integração entre as funções de negócio. 

A condução do Plano de Negócios será da CPLAN, sob a responsabilidade de um gerente, 

denominado Gerente do Plano de Negócios (GPN), a ser designado, juntamente com sua equipe, 

pelo Diretor do DETEC. O GPN também responderá pelo gerenciamento do portfólio de 

processos abrangidos pelo plano. 

Os processos de negócio de AEC devem ser redesenhados em conformidade com o Plano 

Estratégico de Negócios e promover a satisfação do pessoal, considerando estas cinco dimensões: 

(i) variedade de habilidades; (ii) identidade da tarefa; (iii) significância da tarefa; (iv) autonomia; 

e (v) feedback. Cada redesenho dos processos deve prever: (i) oportunidades de ganhos rápidos; 

(ii) propostas de melhorias; (iii) propostas de indicadores; (iv) definição dos papéis, atribuições e 

competências necessárias. 

Cada processo de negócio a ser redesenhado será planejado e analisado com a participação dos 

profissionais de AEC e dos gerentes funcionais do grupo amplo diretamente envolvidos, e o novo 
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desenho deverá ser aprovado por todo o grupo restrito de gerentes funcionais, pelo gerente do 

portfólio de processos e pelo gerente do projeto. 

Somente serão redesenhados os processos de AEC, portanto os demais processos de negócio do 

DETEC que não se relacionam a este setor de negócio não são escopo deste projeto. 

Para o segundo produto, é necessário traçar um Plano de Capacitação, com quatro objetivos: (i) 

estimular o aprendizado e a disposição do pessoal para adoção da nova plataforma; (ii) formar um 

banco de competências dos profissionais de AEC do DETEC; (iii) analisar a alocação do pessoal 

de AEC do DETEC face às competências individuais e as necessidades apontadas nos redesenhos 

dos processos de negócio; e (iv) dotar o pessoal envolvido com os processos de AEC dos 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento do trabalho utilizando-se BIM. 

O Plano de Capacitação também será conduzido pela CPLAN, sob a responsabilidade de um 

gerente, denominado Gerente do Plano de Capacitação (GPC), a ser designado, juntamente com 

sua equipe, pelo Diretor do DETEC após o início do projeto. O GPC terá seis meses após sua 

designação para traçar estratégias de estímulo ao aprendizado e à adoção da plataforma BIM e 

formar o banco de competências do pessoal de AEC. Deve ainda, dentro deste prazo, estabelecer 

a estratégia geral de capacitação, considerando as possibilidades de ensino presencial, ensino à 

distância, intercâmbio com outras instituições públicas, desenvolvimento de projetos-piloto, 

implementação assistida, entre outras. Somente serão analisadas e promovidas neste projeto as 

competências que se relacionem diretamente com o uso da plataforma BIM. 

As estratégias a serem adotadas no Plano de Capacitação devem ser discutidas com o grupo 

amplo de gerentes funcionais, mas os produtos do plano, a fim de agilizar as decisões, serão 

aprovados somente pelo grupo restrito de gerentes funcionais, em conjunto com o gerente do 

projeto e o gerente do plano de capacitação. 

Após a aprovação do redesenho de cada processo de negócio, os chefes de seção e de serviço 

terão quinze dias para analisar as competências necessárias para a execução das tarefas realizadas 

no âmbito de suas respectivas funções de negócio e propor remanejamento de equipe. As 

propostas de remanejamento de equipe deverão ser analisadas pelo diretor da coordenação, 

quando se tratar de remanejamento apenas de profissionais lotados em uma determinada 

coordenação, ou pelo diretor do departamento, quando o remanejamento envolver profissionais 

de mais de uma coordenação. 
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Caso não haja proposta de remanejamento de equipe dentro do prazo estabelecido ou após a 

aprovação dos remanejamentos, com a definição das equipes de trabalho, o GPC e sua equipe 

terão um mês para analisar as lacunas de competência de cada membro das equipes de trabalho 

em relação às necessidades planejadas para as tarefas que irão desempenhar e preparar o 

planejamento para capacitação deste pessoal. Esse planejamento deverá ser aprovado pelo Diretor 

do DETEC, ouvidos o gerente do plano e o gerente do projeto. 

Também será necessário, em relação ao segundo produto, planejar e adquirir os instrumentos 

necessários de suporte aos processos de negócio AEC. Como todo esse suporte está relacionado 

com BIM, deve-se construir um Plano Tecnológico de BIM, a ser conduzido também na esfera da 

CPLAN, sob a responsabilidade de um gerente, denominado Gerente do Plano Tecnológico 

(GPT), designado, juntamente com sua equipe, pelo Diretor do DETEC, logo após o início do 

projeto. 

O GPT terá seis meses após sua designação para desenvolver um estudo comparativo das 

alternativas de software BIM, considerando, no mínimo, quatro dimensões: (i) funcionalidade: 

capacidade de suporte a tarefas; (ii) usabilidade: capacidade de facilitar o desempenho de tarefas 

pelo usuário; (iii) interoperabilidade: capacidade de realizar tarefas complexas em conjunto com 

outros softwares complementares; e (iv) suporte técnico: capacidade do fabricante do aplicativo 

prestar suporte técnico à Câmara dos Deputados em longo prazo. Neste período, o gerente do 

Plano Tecnológico deverá, buscando cooperação com profissionais de TI do CENIN, 

dimensionar os requisitos de hardware necessários à operação da plataforma BIM. 

O GPT terá ainda mais um mês para alinhar seu plano ao Plano de Negócios, após a aprovação 

deste último. Feito esse alinhamento, o Plano Tecnológico deverá ser submetido para aprovação 

do grupo restrito de gerentes funcionais, em conjunto com o gerente do plano e com o gerente do 

projeto. 

Sendo aprovado o Plano Tecnológico passará para a etapa de especificação das soluções 

computacionais que deverão ser adquiridas. O gerente do plano terá um mês para concluir as 

referidas especificações e formular o planejamento das aquisições de acordo com as necessidades 

do Plano de Negócio, as quais deverão ser aprovadas pelo Diretor do DETEC, ouvidos o gerente 

do plano e o gerente do projeto. 
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Caberá ao gerente do projeto, denominado Gerente do Projeto BIM (GPBIM), a responsabilidade 

pela supervisão geral das atividades do projeto e pela integração e pela colaboração entre o GPN, 

o GPC e o GPT, zelando pelo alinhamento entre os três planos. 

 

4.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

 EAP 

 

Figura 4.1 – Estrutura Analítica do Projeto “Implementação da Plataforma BIM no DETEC”. 

Fonte: do autor. 
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4.2 Cronograma 

A meta geral do cronograma, expresso no objetivo do projeto, é concluir todas as atividades em 

cinco anos, ou sessenta meses. Mas esse período pode ser dividido em duas fases distintas: a 

primeira, de cerca de oito meses, dedicada a traçar e alinhar as estratégias para o 

desenvolvimento do Plano de Negócios, do Plano de Capacitação e do Plano Tecnológico de 

BIM; e a segunda, com o tempo restante de cerca de cinquenta e dois meses, voltada para o 

desenvolvimento dos mencionados planos. 

O prazo específico de cada atividade encontra-se expresso na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Cronograma do projeto “Implementação da Modelagem de Informação da Construção no DETEC”. 

Entregas  Entrega predecessora Duração 

Plano de Negócios - estratégia - 6 meses 

Plano de Capacitação - estratégia - 6 meses 

Plano Tecnológico de BIM – estudo comparativo 

das alternativas de software BIM 
- 6 meses 

Plano Tecnológico de BIM – alinhamento com 

Plano de Negócios 
Plano de Negócios - estratégia 1 mês 

Plano Tecnológico de BIM – especificação das 

soluções computacionais 

Plano Tecnológico de BIM – alinhamento com 

Plano de Negócios 
1 mês 

Plano de Negócios - redesenho dos processos de 

negócio em BIM 
Plano de Negócios - estratégia 54 meses 

Plano de Capacitação - capacitação Plano de Capacitação - estratégia 54 meses 

Plano Tecnológico de BIM – aquisição e 

implantação das soluções computacionais 

Plano Tecnológico de BIM – especificação das 

soluções computacionais 
52 meses 

Duração total do projeto 60 meses 

Fonte: do autor. 

 

4.3 Custos 

Em relação aos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento e execução do projeto, deve-

se prever uma verba anual que viabilize visitas técnicas da equipe de projeto e das equipes de 

planos do projeto a outras instituições fora de Brasília que já utilizam BIM, a fim de trocar 

experiências e colher informações que contribuam para o sucesso do projeto.  

Tomando o custo da visita técnica realizada entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2015, em que três 

técnicos do DETEC permaneceram por dois dias e meio na cidade de São Paulo a um custo total 

de R$ 8.594,94 (oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), 

incluindo passagens, diárias e transporte, como estimativa anual dessa despesa, prevê-se o 
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dispêndio de R$ 42.974,70 (quarenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta 

centavos) em visitas técnicas para todo o projeto. 

Em relação aos custos para capacitação, entende-se que podem variar bastante, considerando que 

diversas estratégias podem ser adotadas, mas é previsto ao menos um treinamento básico 

presencial para a suíte de aplicativos de modelagem antes de o profissional poder operar a 

plataforma BIM. Infere-se, ainda, que 30% dos profissionais de AEC precisarão de treinamento 

para aplicativos complementares, como de revisão de modelo, planejamento de execução, 

orçamento etc., porém estes realizados fora de Brasília, o que resultará em gastos com 

deslocamento e estadia que multiplicarão por três os custos estimados para os cursos na praça.  

Tendo como referência os produtos da empresa CAD Studio, de Brasília, DF, que oferece 

treinamento certificado pelo fabricante para dois aplicativos BIM – Revit 

Architecture/AUTODESK e Revit MEP/AUTODESK –, estima-se o custo de cada treinamento 

em Brasília em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e fora de Brasília em R$ 3.600,00 (três mil 

e seiscentos reais). 

Esse treinamento é dirigido a profissionais de AEC, que hoje são setenta e um servidores, porém 

o DETEC planeja o acréscimo de quarenta e um servidores em razão, principalmente, do projeto 

de ampliação do Complexo Arquitetônico da Câmara dos Deputados. Considerando cento e doze 

treinamentos na praça e trinta e três fora, prevê-se um custo para treinamento presencial de R$ 

253.200,00 (duzentos e cinquenta e três mil e duzentos reais).  

Outra estratégia que deve ser prevista é a de implementação assistida, com a manutenção de um 

técnico residente com alto conhecimento na plataforma adquirida, trabalhando em regime de 40 

horas semanais e durante cinco anos a partir da instalação dos primeiros aplicativos BIM. Esse 

profissional acompanhará a realização de projetos-piloto e os primeiros meses de execução das 

novas rotinas apoiadas em BIM, colaborando para o desenvolvimento dos conhecimentos e 

habilidades dos profissionais de AEC. 

Igualando a estimativa calculada para a contratação de um especialista em CAD para o mesmo 

regime de horas, contida no Processo da Câmara dos Deputados n. 2014/125949, referência do 

dia 26 maio 2015, prevê-se um custo mensal para o especialista BIM em R$ 18.487,86 (dezoito 

mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), o que, em cinco anos, importaria 

em um custo de implementação assistida de R$ 1.109.271,60 (um milhão, cento e nove mil, 
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duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos), desconsiderando-se eventuais correções 

salariais que poderão ocorrer no período. 

Para outras estratégias de capacitação e para reserva de contingência, prevê-se 10% do resultado 

da soma do custo previsto para treinamento presencial e para implementação assistida, chegando-

se no valor de R$ 136.247,16 (cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e 

dezesseis centavos) para este item.  

Em relação aos custos de aquisição das soluções computacionais BIM, prevê-se que serão 

adquiridas cinquenta licenças de suítes de aplicativos de modelagem, ao custo unitário médio 

pesquisado de R$ 12.713,58 (doze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), 

perfazendo um total de R$ 635.679,11 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove 

reais e onze centavos). Além dessas licenças, também será necessário adquirir outros aplicativos 

complementares, que serão mais bem definidos no Plano Tecnológico de BIM. Por ora, sugere-se 

acrescer 20% do custo de aquisição dos aplicativos de modelagem para a aquisição de aplicativos 

complementares, o que significa R$ 127.135,82 (cento e vinte e sete mil, cento e trinta e cinco 

reais e oitenta e dois centavos). Esses valores não incluem eventuais atualizações. 

Talvez seja necessária, ainda, a aquisição de computadores, considerando a necessidade de 

centralizar toda informação de BIM em servidores para execução da solução. Tomou-se a 

estimativa para aquisição de computadores servidores para execução da solução integrada de 

gestão de educação corporativa, constante do Processo Câmara dos Deputados n. 2014/109196, 

que é de R$ 62.244,64 (sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos) como o valor necessário para aquisição de computadores servidores para solução BIM. 

Assim, o custo total estimado do projeto é de R$ 2.366.753,03 (dois milhões, trezentos e sessenta 

e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais), conforme descrito na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Custos do projeto “Implementação da Modelagem de Informação 

da Construção no DETEC”. 

Item de despesa  Custo (em R$) 

Visitas técnicas 42.974,70 

Treinamento presencial 253.200,00 

Implementação assistida 1.109.271,60 

Outras estratégias de capacitação e reserva de contingência 136.247,16 

Aplicativos de modelagem BIM 635.679,11 

Aplicativos complementares BIM 127.135,82 

Computadores servidores BIM 62.244,64 

Custo total do projeto 2.366.753,03 

Fonte: do autor. 
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4.4 Qualidade 

A aquisição de bens e serviços no âmbito do projeto em questão deve se pautar integralmente os 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração 

pública expressos no Art. 37 da Constituição Federal, cujo atendimento deve ser aferido, sempre 

que necessário, pela Assessoria Técnica da Diretoria-Geral (ATEC), e as Normas Brasileiras, 

cujo atendimento será avaliado, conforme o caso, pelo órgão técnico competente. 

O redesenho dos processos de negócio deve seguir as orientações do Guia BPM CBOK V3.0 

(ABPMP, 2013), ou versão mais atual, inclusive no uso da notação BPMN 2.0. Caberá ao 

GPBIM verificar qualidade do desenho dos processos de negócio. A partir do momento que um 

processo passar à execução, o GPBIM deverá acompanhar, por meio de indicadores, o 

desempenho do mesmo. 

Além do que foi estabelecido como regra geral de aquisição, a contratação de cursos de 

treinamento deverá atender os regulamentos da Câmara dos Deputados sobre o tema. Caberá ao 

CEFOR verificar esse atendimento, bem como realizar a avaliação dos cursos de treinamento 

com a colaboração dos treinados, providenciando, se necessário, a repetição do treinamento até 

que se atinja a capacitação desejada. 

Em relação à implementação assistida, caberá ao GPBIM avaliar, junto aos profissionais 

assistidos, o desempenho do profissional contratado para a assistência, considerando que esse 

profissional deverá ser capaz de solucionar em até três dias úteis qualquer questão técnica 

referente ao uso dos recursos computacionais de software, e solicitar, se necessário, correções. 

Deverá acompanhar, ainda, a assiduidade e pontualidade do profissional encarregado dessa 

assistência, sugerindo a aplicação de penalidades conforme o Manual do Fiscal de Contratos da 

Câmara dos Deputados (SAIGG, 2011). 

Os aplicativos BIM a serem adquiridos deverão atender integralmente as especificações definidas 

pelo Plano Tecnológico de BIM, que, por sua vez, devem exigir que esses aplicativos sejam 

compatíveis com o formato IFC versão 4 (IFC4), a fim de garantir a interoperabilidade entre as 

soluções computacionais BIM no mais alto nível, além de atender às necessidades dos 

profissionais de AEC. Caberá ao GPT, sob supervisão do GPBIM, verificar essas condições.  
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4.5 Recursos humanos 

Para conseguir desenvolver todas as atividades listadas acima o GPBIM deverá contar com uma 

equipe de projeto, constituída de, no mínimo, um gerente de projeto substituto, o qual deverá 

acompanhar pari passu todas as atividades do GPBIM, e um auxiliar administrativo, apto a 

contribuir na produção, organização e guarda da documentação do projeto. O GPBIM necessitará 

da colaboração de três servidores para as funções de gerentes de planos de projetos. 

Esses gerentes também necessitarão de equipes de plano de projeto compostas por, no mínimo, 

um gerente de plano de projeto substituto, função a ser exercida pelo GPBIM, e um auxiliar 

administrativo, que pode ser o mesmo auxiliar administrativo da equipe de projeto. 

Além desses membros permanentes, as equipes precisarão contar com membros temporários 

destacados entre os profissionais de AEC, para auxiliar nas tarefas do projeto e dos planos de 

projeto relacionadas às atividades que desempenham ou que possam vir a desempenhar. 

A equipe do Plano de Negócios também deverá contar com especialista em mapeamento de 

processos de negócio, enquanto que a equipe do Plano de Capacitação deve contar com um 

especialista em treinamento de recursos humanos do CEFOR, para auxiliar na escolha e 

especificação dos serviços de capacitação a serem adquiridos. 

A equipe do Plano Tecnológico em BIM deverá contar com o especialista de informática do 

DETEC e também com um analista de informática do CENIN, para auxiliar na escolha e 

especificação dos recursos computacionais de BIM. Quando contratado, o especialista BIM 

também deverá compor a equipe do Plano Tecnológico em BIM. 

 

4.6 Comunicações 

Toda a informação relativa ao projeto será arquivada em um único repositório. O que existir em 

meio físico, será guardado em uma pasta ou caixa, devidamente identificada e depositada na 

CPLAN, e também digitalizado e, junto o que mais for produzido em meio eletrônico, arquivado 

no diretório <\\Redecamara\dfsdata\Detec\ADMINISTRATIVO\CPLAN\13-

INFORMATICA\BIM\>, utilizando-se da estrutura de subdiretórios para melhor organização. 
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A comunicação no âmbito do projeto será preferencialmente escrita, por meio de correio 

eletrônico institucional, e direcionada a manter os stakeholders informados das discussões e 

decisões que afetem ou possam vir a afetar suas atividades. Como estratégia geral de 

comunicação, todas as reuniões de trabalho deverão ser registradas em ata, concisa e objetiva, 

distribuída por mensagem eletrônica a todos os participantes, aos gerentes de plano do projeto e 

suas equipes, ao GPBIM e sua equipe e ao Diretor do DETEC, em até cinco dias após a 

realização das reuniões. Quando se tratar de reunião deliberativa, a ata com as decisões tomadas 

também será distribuída aos técnicos de AEC afetados pela decisão. 

Em relação aos fornecedores, toda informação que necessite de registro será solicitada por 

escrito, em meio físico ou eletrônico, e arquivada. Problemas relativos ao fornecimento de bens e 

serviços devem ser encaminhados, assim que diagnosticados, primeiramente por mensagem 

eletrônica e, se não surtirem efeito em até quinze dias, também por ofício após este prazo. 

O GPBIM deverá realizar uma palestra, preferencialmente no auditório do CEFOR, dirigida ao 

grupo amplo de gerentes funcionais e aos profissionais de AEC, para apresentação do Plano 

Estratégico de Negócios, do Plano Tecnológico de BIM e do Plano de Capacitação, em até um 

mês da aprovação dos referidos planos. 

Um boletim eletrônico com as atividades do projeto deve ser editado mensalmente pelo GPBIM e 

distribuído pelo correio eletrônico ao Diretor do DETEC, ao grupo amplo de gerentes funcionais, 

aos gerentes de planos do projeto, aos profissionais de AEC, à equipe de projeto e às equipes de 

plano de projeto. Este boletim também deve ficar disponível na Comunidade DETEC do Portal 

CamaraNet. 

 

4.7 Riscos 

O maior risco à conclusão do projeto é não haver disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros, conforme detalhado acima. Dois fatores influenciam diretamente esse risco: (i) perda 

ou desinteresse do patrocinador e (ii) indisponibilidade orçamentária. 

Apesar de não haver sinais de que esses fatores venham a ocorrer, o impacto, caso ocorram, será 

enorme. A fim de mitigar esse risco, é necessário manter o patrocinador engajado com o projeto, 

negociando, se for caso, a manutenção dos recursos. 
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Outro risco detectável é de a reação à mudança dos processos do trabalho em razão da adoção da 

plataforma BIM, prejudicando o andamento do projeto. Este é um risco com boa probabilidade de 

ocorrer e causar um impacto sensível, por isso o Plano de Capacitação prevê estratégias de 

sensibilização e motivação para mudança. 

Também com boa probabilidade de ocorrer é o risco de resistência dos gerentes funcionais a 

remanejamentos que venham a reduzir o quantitativo de pessoas ou de gratificações disponíveis 

em sua equipe funcional. Caso este evento se manifeste, o impacto pode ser significativo, 

prejudicando o redesenho dos processos e a operação das rotinas em BIM. A fim de mitigar esse 

risco, deve-se evitar, no redesenho dos processos, o remanejamento de pessoal, mas, se isto se 

mostrar indispensável, o patrocinador deverá ser sensibilizado da necessidade da proposta e 

solicitado a negociar com as gerências funcionais envolvidas. 

Vislumbra-se, ainda, um risco de muito baixa probabilidade, mas de impacto relevante, a 

eventual reversão da tendência de adoção de BIM pelo setor de AEC. Na hipótese desse setor 

abandonar a tecnologia, os fornecedores de produtos e serviços de BIM poderiam rarear, 

inviabilizando as aquisições promovidas pela Câmara dos Deputados. Não se pode mitigar esse 

risco, mas é prudente monitorar a velocidade como o setor de AEC está aderindo à plataforma 

BIM, promovendo alterações ou suspenções ao cronograma de modo a manter a viabilidade do 

negócio. 

O Quadro 4.1 sistematiza os riscos ao projeto identificados acima. 

Quadro 4.1 – Riscos ao projeto “Implementação da Modelagem de Informação da Construção no DETEC”. 

Risco  Criticidade Ação 

Não haver disponibilidade de recursos humanos 

e financeiros. 
Alta 

Manter o patrocinador engajado, negociando, se 

for o caso, a manutenção dos recursos. 

Reação à mudança dos processos de trabalho em 

razão da adoção da plataforma BIM. 
Moderada 

Prever estratégias de sensibilização e motivação 

para a mudança no Plano de Capacitação. 

Resistência dos gerentes funcionais a 

remanejamentos que venham a reduzir o 

quantitativo de pessoas ou de gratificações 

disponíveis em sua equipe funcional. 

Alta 

Evitar, no redesenho dos processos, o 

remanejamento de pessoal, mas, se isto se 

mostrar indispensável, o patrocinador deverá ser 

sensibilizado da necessidade da proposta e 

solicitado a negociar com as gerências 

funcionais envolvidas. 

Reversão da tendência de adoção de BIM pelo 

setor de AEC. 
Alta 

Monitorar a velocidade como o setor de AEC 

está aderindo à plataforma BIM, promovendo 

alterações ou suspenções ao cronograma de 

modo a manter a viabilidade do negócio. 

Fonte: do autor. 
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4.8 Aquisições 

Todo suporte tecnológico para a implementação da plataforma BIM no DETEC será adquirido de 

terceiros, inclusive softwares e eventuais serviços de manutenção evolutiva, pois todo ele já está 

disponível no mercado e não seria viável desenvolvê-lo na Casa. Todavia, respeitados os limites 

legais e normativos, cada plano estabelecerá oportunamente sua estratégia de aquisição.  

 

4.9 Partes interessadas 

O Diretor do DETEC é o patrocinador do projeto “Implementação da Modelagem de Informação 

da Construção no DETEC” e, em última instância, quem aprova todas as decisões relativas ao 

projeto. Caberá a ele designar, para início do projeto, o gerente do projeto e a equipe de apoio. 

Para este projeto, são considerados nove grupos de stakeholders, conforme Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Funções e responsabilidades dos stakeholders do projeto “Implementação da Modelagem de 

Informação da Construção no DETEC” 

Stakeholders Funções e responsabilidades 

Patrocinador do projeto 

Diretor do DETEC – publica o Termo de Abertura do Projeto, supervisiona e 

fiscaliza o projeto, aconselha o gerente do projeto, negocia conflitos e toma 

decisões em última instância relacionadas ao projeto. 

Gerente do projeto 

Gerencia o projeto, cria, supervisiona e coordena os planos de projeto e planos de 

gerenciamento relacionados ao projeto, mede o desempenho do projeto, controla 

os resultados do projeto, coordena a equipe do projeto e relata sua situação. 

Gerentes de planos do 

projeto 

Gerencia o plano de projeto, cria os planos de gerenciamento relacionados ao 

plano de projeto, mede o desempenho do plano, controla os resultados do plano, 

coordena a equipe do plano e relata sua situação. 

Gerentes funcionais 

(amplo) 

Diretores de coordenação, chefes de serviço e chefes de seção – responsáveis por 

terminar as atividades do projeto e dos planos do projeto e elaborar entregas.  

Gerentes funcionais 

(restrito) 

Diretores de coordenação – aprovam as entregas do projeto e dos planos do 

projeto em instâncias colegiadas e verificam seus requisitos. Podem atuar na 

fiscalização do projeto ou ajudar a supervisionar o gerenciamento do projeto. 

Profissionais de AEC 
Fornecem os requisitos do projeto e verificam se o projeto atendem estes 

requisitos. 

Equipe de projeto Responsável por concluir as atividades do projeto. 

Equipes de plano de 

projeto 
Responsáveis por concluir as atividades dos planos de projeto. 

Fornecedores  
Fornecem bens ou serviços para ajudar as equipes do projeto ou dos planos de 

projeto a conseguir seus objetivos. 

Fonte: do autor, adaptado de Heldman (2005, p. 65). 
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4.10 Continuidade das ações implementadas 

O objetivo deste projeto é fazer a mudança tecnológica de CAD para BIM no DETEC, porém 

deixará como legado o mapeamento e redesenho dos processos de negócio de AEC do DETEC, 

produto do Plano de Negócios. 

Como responsável por esse plano, o Gerente do Plano de Negócios, para a adequada modelagem 

dos processos envolvidos, necessariamente deverá adquirir competências de gestão de processos, 

de pessoas e de cultura, o que o capacitará como gerente de portfólio de processos. Também uma 

estrutura de governança, ainda que mínima, também terá se desenvolvido para dar suporte às 

atividades do GPT. 

Torna-se oportuno, assim, ao final do projeto, incorporar essa estrutura de governança que se 

estabelecerá na gestão do portfólio de processos à estrutura de negócios da CPLAN, 

considerando o papel desta coordenação na gestão administrativa do DETEC, sob a gerência do 

técnico que exerceu o papel de GPT. 

Dessa forma, a gestão do portfólio dos processos de negócio de AEC será tornada uma função de 

negócio, encarregada de medir, por meio de indicadores, e avaliar o desempenho destes 

processos, dando subsídios ao Diretor do DETEC para a competente gestão do órgão.  
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5 CONCLUSÃO 

A primeira mudança na tecnologia de desenvolvimento de projetos de AEC implantada no 

DETEC, substituindo-se o desenho em papel para CAD, significou somente a mudança de um 

suporte físico para um eletrônico, sem mudar substancialmente a organização dos processos de 

negócio. 

Essa segunda mudança que se propõe, a substituição de CAD para BIM, será mais que apenas 

uma mudança tecnológica; necessariamente alterará as rotinas de trabalho, a comunicação das 

partes interessadas e toda a gestão da informação relacionada aos produtos de AEC 

desenvolvidos no DETEC. 

Não se subestimam as dificuldades que deverão ser enfrentadas para essa mudança, que, mais que 

tecnológica, é cultural, mas as possibilidades de ganho com o aumento da integração entre as 

equipes, com melhores ferramentas de entendimento do objeto projetado e do construído, e com a 

redução de erros e omissões, certamente compensarão o esforço. 

Atendidas as condições previstas neste projeto, pode-se esperar, ao final, o DETEC contribuindo, 

com maior eficiência, eficácia e efetividade, para que a Câmara dos Deputados cumpra sua 

missão institucional e alcance sua visão de futuro. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 Apêndice A – enquete sobre BIM 

Nas questões de múltipla escolha, assinale a opção com a qual você mais se identifica. 

Questões gerais 

1. Qual seu grau de conhecimento sobre BIM? 

a. Não conheço. 

b. Conheço o termo, mas não o conceito. 

c. Conheço o conceito, mas não os requisitos. 

d. Conheço o conceito e os requisitos. 

e. Conheço em profundidade o conceito e os requisitos. 

2. Como você avalia o desempenho de suas atividades, considerando o cenário atual
11

, 

dentro do macroprocesso de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade 

dos Serviços” em relação aos seguintes aspectos: 

2.1. Produtividade (tempo):  

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

2.2. Economicidade (custo): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

2.3.  Qualidade (entrega): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

2.4. Agregação de valor
12

 (cliente): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

  

                                                 
11

 Baseado na plataforma CAD. 
12

 Valorização do produto por parte do cliente. 



63 

 

2.5. Interação/colaboração com outras equipes: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

2.6. Accountability
13

: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

3. Como você avalia o desempenho, considerando o cenário atual, do macroprocesso de 

negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços” em relação aos 

aspectos abaixo: 

3.1. Produtividade (tempo):  

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

3.2. Economicidade (custo): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

3.3.  Qualidade (entrega): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

3.4.  Agregação de valor (cliente): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

3.5. Interação/colaboração entre equipes: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

3.6. Accountability: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente.  

4. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à produtividade? 

                                                 
13

 Transparência, responsabilidade e controle. 
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5. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à economicidade? 

 

6. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à qualidade (entrega/produto)? 

 

7. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à agregação de valor? 

 

8. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à interação/colaboração entre 

equipes? 

 

9. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto ao accountability? 

 

10. Na sua avaliação, qual o impacto que a adoção do BIM terá na sua atividade dentro do 

processo de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços” em 

relação aos aspectos abaixo: 

10.1. Produtividade (tempo):  

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

10.2. Economicidade (custo): 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

10.3. Qualidade (entrega): 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

10.4. Agregação de valor (cliente): 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

10.5. Interação/colaboração entre equipes: 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 
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10.6. Accountability: 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

11. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à produtividade com a adoção de 

BIM? 

 

12. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à economicidade com a adoção de 

BIM? 

 

13. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à qualidade com a adoção de BIM? 

 

14. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à agregação de valor com a adoção 

de BIM? 

 

15. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à interação/colaboração com a 

adoção de BIM? 

 

16. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas ao accountability com a adoção de 

BIM? 

 

17. Como você avalia suas condições pessoais, considerando o cenário atual, dentro do 

macroprocesso de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos 

Serviços” em relação aos aspectos abaixo: 

17.1. Autonomia
14

: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

                                                 
14

 Liberdade para planejar e determinar os procedimentos para execução do seu trabalho. 
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c. Excelente. 

17.2. Feedback
15

: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente. 

17.3.  Identidade
16

 (interno): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente. 

17.4. Significância
17

 (externo): 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente. 

17.5. Variedade
18

: 

a. Insuficiente. 

b. Adequado. 

c. Excelente. 

18. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à autonomia? 

 

19. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto ao feedback? 

 

20. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à identidade? 

 

21. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à significância? 

 

22. Quais os principais problemas que você enfrenta quanto à variedade? 

 

23. Na sua avaliação, qual o impacto que a adoção do BIM terá na sua atividade dentro do 

processo de negócio “Garantir a Infraestrutura Física Adequada e Continuidade dos Serviços” em 

relação aos aspectos abaixo: 

                                                 
15

 Informação direta e clara referente ao desempenho no trabalho de sua responsabilidade. 
16

 Entendimento do todo necessário para a conclusão das tarefas onde se insere o seu trabalho. 
17

 Percepção sobre a importância das suas tarefas para o macroprocesso no qual elas se inserem. 
18

 Diversidade de habilidades requeridas para o desempenho do seu trabalho. 
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23.1. Autonomia: 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

23.2. Feedback: 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

23.3. Identidade (interno): 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

23.4. Significância (externo): 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

23.5. Variedade: 

a. Negativo. 

b. Neutro. 

c. Positivo. 

 24. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à autonomia? 

 

25. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas ao feedback? 

 

26. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à identidade? 

 

27. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à significância? 

 

28. Que mudanças você estima ocorrer no processo de negócio “Garantir a Infraestrutura 

Física Adequada e Continuidade dos Serviços” relacionadas à variedade? 
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29. Qual seu grau de conhecimento sobre as principais plataformas BIM (AECOsim 

Building Designer/BENTLEY, ArchiCAD/GRAPHISOFT, Revit/AUTODESK)? 

  

30. Caso conheça a operação de alguma das plataformas BIM, descreva abaixo: 

 

Questões específicas para líderes de equipe
19

 

31. Qual o nível de capacitação da equipe de terceirizados sob sua coordenação, para operar 

alguma aplicação em BIM? 

a. Nenhum técnico dispõe dessa capacitação. 

b. Ao menos um técnico tem capacitação para operação básica. 

c. Ao menos um técnico tem capacitação para operação avançada e metade dos demais 

para operação básica. 

d. Ao menos metade dos técnicos tem capacitação para operação avançada. 

e. Toda a equipe está capacitada para operação avançada. 

32. Qual o turnover
20

 da equipe de terceirizados sob sua coordenação nos últimos 5 anos? 

(       )% 

33. Qual a expectativa de turnover para a equipe de terceirizados sob sua coordenação para 

os próximos 5 anos em relação ao período anterior? 

  

34. Como você avalia o turnover como oportunidade de aumentar o grau de capacitação em 

BIM da equipe de terceirizados sob sua coordenação? 

a. Não vejo o turnover como instrumento de capacitação desta equipe. 

b. Acho que o turnover pode ser utilizado, mas deve-se dar mais importância a outros 

instrumentos de capacitação. 

c. Acho que o turnover deve ser utilizado em conjunto com outros instrumentos de 

capacitação. 

d. Acho que o turnover deve ser o principal instrumento de capacitação da equipe, 

reservando outras iniciativas, como treinamento, para casos específicos. 

e. Acho que o membro da equipe que não se capacitar por sua própria iniciativa terá 

que ser substituído por outro capacitado em BIM.  

                                                 
19

 Servidor, ocupante ou não de FC, que coordena o trabalho de outro servidor ou terceirizado. 
20

 [(nº de demissões + nº de admissões)/2]/nº de funcionários ativos. 
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35. Como você julga as iniciativas a seguir como relevantes para a capacitação da equipe 

sob sua coordenação, em especial em relação aos servidores efetivos: 

35.1. Palestras e workshops: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 

35.2. Treinamento em sala de aula: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 

35.3. Treinamento à distância: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 

35.4. Intercâmbio com outras instituições públicas: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 

35.5. Implementação assistida: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 

35.6. Desenvolvimento de projetos-piloto: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 
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35.7. Aprendizagem com o uso da ferramenta: 

a. Irrelevante. 

b. Pouco relevante. 

c. Útil. 

d. Importante. 

e. Fundamental. 

 

Após o preenchimento, salvar o formulário e encaminhar para cplan.detec@camara.leg.br. 


