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RESUMO 

A construção civil possui, de maneira geral, baixo desempenho de produtividade se 
comparada às a outras categorias econômicas, como agricultura, manufatura, mineração e 
outras. Esse baixo desempenho comumente se deve à estrutura muito fragmentada e ao 
mercado com pouca transparência sobre seus custos e performances. Nesse sentido, faz-se 
necessário o estudo de caminhos para melhorar a produtividade no setor, como os que buscam 
enfatizar a utilização de tecnologia digital, de novos materiais e automação avançada. O 
Building Information Modeling (BIM) é uma das tecnologias digitais que possibilitam 
otimizar a performance na elaboração e desenvolvimento de projetos de construção. Em 
conjunto com o BIM, a aplicação dos princípios do Lean Construction tem sido utilizada no 
sentido de melhorar os processos na construção civil e eliminar desperdícios. O presente 
estudo tem como objetivo principal analisar a sinergia entre as funcionalidades do BIM e o 
Lean Construction (LC), com foco no projeto e execução de obras de edificações. Pretende-
se estudar as especificidades da associação desses recursos conjuntamente e elencar os 
desafios dessa associação, investigando-se como profissionais das áreas de arquitetura e 
engenharia estão utilizando o BIM e o LC. Para cumprir os objetivos propostos, realizou-se 
uma pesquisa qualitativa, com coleta de dados a partir de questionários aplicados a 
profissionais envolvidos com projetos e obras na construção civil e também a partir de um 
estudo de caso, tomando como objeto o processo de projeto e obra de uma edificação de 
médio porte, destacando-se desafios e benefícios encontrados. Este estudo evidenciou a baixa 
utilização do BIM e falta de conhecimento da filosofia LC entre os profissionais do setor. Os 
desafios identificados na implementação do BIM foram: alto investimento em software e 
computadores, resistência à mudança, além das demandas de tempo e custo de treinamento. 
Em relação aos desafios para adoção do LC, foram identificados fatores como: resistência à 
mudança, conhecimento inadequado entre os profissionais e também as demandas de tempo 
e custo para treinamento. Os impeditivos entre os profissionais que utilizam BIM e LC e 
aqueles que possuem interesse são semelhantes. A pesquisa conclui que a aplicação do BIM, 
abrangendo-se amplamente a sua potencialidade, poderia ser bastante potencializada a partir 
de conhecimentos do LC, os quais proporcionam otimização, padronização e mapeamento 
dos processos de trabalho; centralização das informações; gerenciamento visual; aumento de 
transparência dos processos construtivos; redução de desperdícios, tempo de ciclo e 
variabilidade. 

Palavras-chave: Building Information Modeling; Lean Construction; Sinergia. 



 

ABSTRACT 

 
Civil construction has, in general, low productivity performance compared to other economic 
categories, such as agriculture, manufacturing, mining and others. This low performance is 
commonly due to the very fragmented structure and the market with little transparency about 
its costs and performance. In this sense, it is necessary to study ways to improve productivity 
in the sector, such as those that seek to emphasize the use of digital technology, new materials 
and advanced automation. Building Information Modeling (BIM) is one of the digital 
technologies that make it possible to optimize performance in the design and development of 
construction projects. With BIM, the application of Lean Construction principles has been 
used to improve processes in civil construction and eliminate waste. The main objective of 
the present study is to analyze the synergy between the functionalities of BIM and Lean 
Construction (LC), focusing on the design and execution of building works. It is intended to 
study the specificities of the association of these resources together and list the challenges of 
this association, investigating how professionals in the areas of architecture and engineering 
are using BIM and LC. To fulfill the proposed objectives, qualitative research was carried 
out, with data collection from questionnaires applied to professionals involved with projects 
and works in civil construction and also from a case study, taking as object the design process 
and construction of a medium-sized building, highlighting challenges and benefits 
encountered. This study evidenced the low use of BIM and lack of knowledge of the LC 
philosophy among professionals in the sector. The challenges identified in the 
implementation of BIM were: high investment in software and computers, resistance to 
change, in addition to the demands of time and cost of training. Regarding the challenges for 
adopting the LC, factors such as: resistance to change, inadequate knowledge among 
professionals and also the demands of time and cost for training were identified. The 
impediments between professionals who use BIM and LC and those who are interested are 
similar. The research concludes that the application of BIM, broadly encompassing its 
potential, could be greatly enhanced from the knowledge of the LC, which provides 
optimization, standardization and mapping of work processes; centralization of information; 
visual management; increased transparency of construction processes; reduction of waste, 
cycle time and variability. 

 

Palavras-chave: Building Information Modeling; Lean Construction; synergy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se, inicialmente, o contexto deste estudo. Em seguida os objetivos gerais e 

específicos que norteiam as intenções desta pesquisa são apresentados.  

 

1.1 Contexto e justificativa 

 

De acordo com a Câmara Brasileira da Industria da Construção – CBIC (2020) o 

crescimento do setor de construção civil, 1,6% em 2019, contribuiu para incrementar o PIB 

em 1,1% a nível nacional, e 0,5% em relação ao setor industrial do país. Apesar do aumento 

ter sido maior nos anos anteriores, 2017 e 2018 (1,3%), a construção civil está ligada 

diretamente ao progresso do país. Desta forma, a busca por soluções de melhoria no 

desenvolvimento e execução de projetos deve ser feita de modo que o setor fique cada vez 

mais atrativo, a fim de gerar avanços na economia brasileira. 

As edificações ainda dependem de projetos impressos e apresentam processos de 

produção fragmentadas, ou seja, os projetistas não interagem entre si. Os erros e omissões 

em documentos impressos geralmente resultam em custos imprevistos, atrasos e eventuais 

litígios judiciais entre os agentes do empreendimento (EASTMAN et al., 2014). Bertelsen e 

Koskela (2004) ressaltam que o processo de construção parece ser sequencial, porém, na 

realidade, apresenta características de execução paralela, ou seja, muitas atividades do 

projeto podem ser executadas em qualquer sequência ou mesmo simultaneamente.  Dessa 

forma Bertelsen (2003) afirma que a construção é um processo de montagem complicado, 

paralelo e dinâmico. Cita-se como exemplo o empreiteiro, que eventualmente tem sua própria 

maneira de executar o trabalho, demonstrando um processo não padronizado. 

 De acordo com a pesquisa de produtividade na construção civil em nível global, feita 

por Mckinsey (2017), existe um baixo desempenho do setor em relação às outras categorias 

econômicas, como agricultura, manufatura, mineração, dentre outras. Esse desempenho se 

deve à estrutura muito fragmentada e ao mercado com pouca transparência em relação aos 

seus custos e desempenho. Neste sentido, é possível destacar sete orientações para melhorar 

a produtividade no setor, dentre elas utilizar tecnologia digital, novos materiais e automação 

avançada. A partir disso, o mesmo autor sugere o uso de tecnologia, tais como o Building 

Information Modeling (BIM). Segundo Amorim (2020, p.34), “nenhum setor da economia 
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pode ter diferenças de desempenho muito significativas em relação as demais, sob pena de 

se tornar pouco atrativo para os investidores”. 

A adoção de tecnologias pode ser considerada o caminho de melhoria no processo de 

diminuição de problemas em projetos. Dos recursos tecnológicos disponíveis Succar e 

Kassem (2015) afirmam que o BIM é conhecido como a expressão atual sintetizadora das 

melhores formas de inovações inerentes à construção civil. Segundo Kensek (2018), o BIM 

vai além de ser apenas um conjunto de programas de software, sendo apontado como um 

processo que apresenta vantagens diversas: redução de custos ao longo do ciclo de vida da 

edificação, detecção de conflitos, compartilhamento de dados, facilidade para gerar plantas, 

cortes e elevações, entre outras.  

Em relação ao cenário mundial, o BIM foi considerado obrigatório para projetos 

públicos em países como Noruega, Dinamarca e Finlândia em 2007, Estados Unidos em 

2008, Coreia do Sul em 2010, Israel em 2016, Espanha em 2018, Alemanha em 2020, e no 

Brasil foi a partir de 2021. Grande parte dos projetos de infraestrutura e estruturais são 

solicitados pelo Governo, sendo o uso do BIM obrigatório para os prestadores de serviço. 

Esta obrigatoriedade fomenta a utilização do software BIM para o setor privado, motivando 

a elaboração de procedimentos internos do BIM para empresas. (SACKS et al., 2018)  

No contexto brasileiro, o Governo Federal pretende, com a estratégia de disseminação 

do software BIM, promover a modernização e a transformação digital da construção. O 

objetivo é trazer mais economicidade às compras públicas e maior transparência aos 

processos licitatórios. O Governo busca alinhar as ações e iniciativas do setor público e do 

privado promovendo um ambiente adequado ao seu uso. Dentre os objetivos propostos estão 

criação de programa de incentivo a investimento para micro e pequenas empresas, estimular 

a inserção de disciplinas sobre o BIM na graduação e pós graduação de Engenharia e 

Arquitetura, adaptação de linhas de financiamento às necessidades referentes ao BIM, entre 

outros (MDIC, 2018). A partir disso, a Câmara Brasileira da Indústria e Construção – CBIC 

(2016) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai lançaram uma coletânea de 

implementação BIM direcionada a construtoras e implementadoras.  Eles reforçam que o 

objetivo é auxiliar as empresas do setor com informações necessárias ao seu bom 

desempenho, modernização e competitividade, sendo possível, dessa forma, aumentar seu 

uso. 

No que tange à esfera jurídica, existe uma exigência referente ao setor público 

brasileiro, determinada pelo Decreto n° 9.983 (BRASIL, 2019) , Decreto n° 10.306 
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(BRASIL, 2020) e a Lei n° 14.133 (BRASIL, 2021). Tais legislações dispõem 

respectivamente sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM e sua utilização na 

execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia. A implementação BIM está 

programada em três fases no setor público direcionada a construções novas, ampliações ou 

reabilitações, sendo que as exigências são cumulativas para as fases seguintes. A primeira 

deve ser implementada a partir de 1° de janeiro de 2021 no desenvolvimento de projetos de 

arquitetura e engenharia. A segunda, a partir de 1° de janeiro de 2024, consiste na utilização 

do BIM na execução direta ou indireta de projetos de arquitetura, engenharia e na gestão de 

obras.  E a terceira, a partir de 1° de janeiro de 2028, para o gerenciamento e a manutenção 

do empreendimento. 

Junto ao uso do BIM, existe a possibilidade de utilizar a filosofia Lean Construction 

(LC). Essa filosofia busca a melhoria na gestão das atividades, a fim de reduzir a variabilidade 

dos processos e criar valores para os clientes por meio da eliminação de desperdícios.  De 

acordo com Werkema (2011), LC é a variação do Lean Manufacturing aplicado à construção 

civil. Segundo Sacks, Korb e Barak (2018) a junção da filosofia LC com as funcionalidades 

do BIM apoia a gestão do processo de projeto e execução. Sacks et al. (2010) afirmam que 

algumas funcionalidades BIM interagem com os princípios do LC. Essa interação gera uma 

sinergia que permite alcançar benefícios. Alguns dos benefícios elencados são: redução da 

variabilidade do projeto por meio da visualização prévia, identificação antecipada de falhas, 

evitando que uma atividade seja realizada sem todas as entradas, compreensão de projetos 

complexos a partir do processo baseado em fluxo e valor. Dentro desse contexto, este 

trabalho busca analisar essa sinergia por meio de um estudo de caso e aplicação de 

questionário. 

 

1.2 Objetivos 

 

Apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem o objetivo principal de analisar a sinergia entre as 

funcionalidades do BIM e o Lean Construction (LC) em relação ao projeto e execução de 

obras de edificações. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Para atingir o objetivo principal, estruturam-se os objetivos específicos:  

a. elencar os desafios da utilização do BIM + LC; 

b.  investigar como profissionais da área de arquitetura e engenharia vêm utilizando o 

BIM e o LC; 

c. estudar especificidades da associação BIM e LC em processo de projeto e obra de 

uma edificação de médio porte, investigando-se desafios e benefícios encontrados; 

d. relacionar aspectos da associação BIM+LC que auxiliem no processo de elaboração 

de projetos e obras de edificações. 
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2. BIM PARA PROCESSOS DE PROJETO E OBRA 

 

Uma alternativa para sair do impasse de baixa produtividade no setor da construção 

civil é a movimentação e o envolvimento de todos os participantes do setor. Dentre os 

participantes podem-se destacar os proprietários, os fornecedores, fabricantes, os 

consumidores e o Estado. Em relação aos proprietários das empresas, a mudança para um 

modelo mais produtivo deverá gerar benefícios, sendo o planejamento confiável e os custos 

menores. A implementação de um modelo mais produtivo, ou seja, utilizando o BIM, poderá 

gerar insegurança, em virtude da existência de medo de arriscar, sendo que, em sua maioria, 

os participantes do sistema não são tão experientes em lidar com um mercado caracterizado 

por pouca transparência. Quando houver fornecedores e fabricantes de componentes 

valendo-se de determinado sistema mais produtivo, padronizado e com preços acessíveis, os 

proprietários se sentirão seguros na realização de mudanças (MCKINSEY, 2017). Amorim 

(2020) afirma que para os consumidores a utilização de um modelo BIM resulta em melhoria 

na qualidade do projeto, como a precisão de dados em relação à quantitativos e 

especificações, diminuição de erros e fornecimento de informações para a manutenção. Em 

relação ao Estado, este possui um papel primordial, sendo grande contratante e proprietário. 

A utilização do BIM traz benefícios e impulsiona a competitividade no setor construtivo 

(AMORIM, 2020). 

 

2.1 Definições e Usos 

 

O conceito do BIM não é novo, porém a possibilidade de implementação se deu por 

meio da popularização de microcomputadores potentes, com um custo mais acessível, e 

padronização de um formato de referência - ISO- PAS 16739-20051 (AMORIM, 2020). O 

entendimento do termo BIM, a evolução das siglas e seu respectivo significado ao longo do 

tempo se encontram resumidamente no Quadro 1. Gaspar e Ruschel (2017) definem o BIM 

como uma tecnologia que dá suporte à produção de projeto em computador, sendo orientada 

à modelagem de objeto. 

 

                                                 
1 define IFC (Industry Foundation Classes) para compartilhamento de dados nos setores de 

construção e gerenciamento de instalações.  
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Quadro 1 - Evolução do termo BIM ao longo da história 

 
Fonte: Gaspar e Ruschel (2017). 

 

Eastman et al. (2014) apontam o BIM como a criação de um modelo virtual de 

determinada edificação, que, quando completo contém a geometria exata e os dados 

necessários para dar suporte à construção, à fabricação a ao fornecimento de insumos à 

construção. Essa tecnologia possibilita a simulação de uma obra com mais propriedade e 

profundidade, verificando todas as interferências entre os diversos projetos. A “imagem” 

gerada é aperfeiçoada, testada e complementada, agregando valor ao projeto (ASBEA, 2015). 

Item Sigla Significado Descrição Catalogado

1 CAAD Computeraided 
Architectural Design

Design automatizado,leitura e interpretação de desenhos arquitetônicos e
estruturas de informação para informações arquitetônicas. Eastman (1974) 

2 BDS Building Design System É definido como sendo um sistema computacional de projetos de edifícios adequado à 
construção sistematizada e industrializada. 

Lesniak, Grodzki e 
Wintarski (1975)

3 BDS Building Description 
System

São programas constituídos por grandes bancos de dados que têm o potencial de 
substituir desenhos como documentos para a construção. Eastman (1976) 

4 IBM Integrated Building Mode
O autor deu o nome de Integrated Building Model ao resultado de seu trabalho, formado 
por um sistema de equipamentos (hardware) que dava suporte a um banco de dados com 
as informações do modelo.

Eastman (1980)

5 DDM Design Data Model
É a proposição de uma nova estrutura de design data model. Para conceituar o termo, os 
autores fazem uma lista de requisitos que definem o que é um object-oriented CAD data 
model.

Foisseau e Valette 
(1982)

6 IPM Integrated Product Model

Deve ser estruturado de modo a poder representar e conectar requisitos, funções e 
princípios de um modelo, suportando múltiplos níveis de abstração e  detalhe, o qual 
possa ser reutilizado total ou parcialmente e que possibilite a criação de representações 
de si próprio, para facilitar o trabalho dos projetistas.

Arai e Iwata 
(1988)

7 BPM Building Product Model 

Deve conter objetos e atributos relacionados, com a função de descrever uma 
edificação,além de uma descrição relacionada a processos, a fim de que o modelo pode 
ser expandido e alterado pelos diversos participantes para atender às demandas de todo o 
ciclo de vida do projeto e obra.

Björk (1989)

8 BIM Building Information 
Model

BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, interagindo, geram uma 
metodologia para a gestão, em formato digital, do projeto de uma edificação e de seus 
dados, durante todo seu ciclo de vida.

Nederveen e 
Tolman (1992)

9 IDM Integrated Design Model
Consiste em um conjunto de arquivos de Excel padronizados que recebem dados de 
diferentes ferramentas de projeto, entre outros sistemas, com o objetivo de permitir a 
colaboração transcontinental, evitando redundância nas informações. 

Huebel, Ruland e 
Siepmann (1992)

10 PBM Parametric Building Model

Dentre os vários sistemas que permitem o trabalho em BIM, um sistema de modelagem 
paramétrica, rico em informações e em 3D, tem a propriedade de manter a validade das 
informações produzidas, sendo crucial para a revisão e reutilização da informação da 
construção a partir da imposição de restrições geométricas e outras regras, enquanto o 
modelo da construção passa por revisões. 

Salazar, Polat e 
Almeida (2004)

11 VDC Virtual Design and 
Construction 

 A modelagem e simulação por meio de projeto e construção virtual permite alternar 
rapidamente entre escolhas de projeto, prever e quantificar o comportamento dos objetos 
com o objetivo de avaliar alternativas antes de tomar decisões importantes. Para tanto, na 
interpretação dos autores, a VDC faz uso de modelagem orientada a processos (POP), 
modelagem do produto (product model) e simulação da construção no tempo (4D).

Kam e Fischer 
(2004)
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Uma característica que difere o BIM de outras tecnologias é o seu conceito de objetos 

paramétricos, o qual consiste em definições geométricas, dados e regras associadas 

(EASTMAN et al., 2014). A definição de BIM pode gerar dúvidas sobre informações que se 

referem ou não a esta tecnologia. Como forma de esclarecimento, apresentam-se as 

informações de CBIC (2016), elencadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - O que não é considerado BIM 

Item Não é BIM 

1 
Nem tudo que é 3D é BIM, mas se for BIM será 3D:  Se o software apenas modela e gera 
visualização em 3D, sem informações além de sua própria geometria, não pode ser considerado 
BIM. 

2 
Utilizam múltiplas referencias 2D (desenhos ou documentos) emulando modelos em 3D: se não for 
possível extração de quantitativos, atualizações automáticas 2D para 3D e simulações, não pode ser 
considerado BIM. 

3 
Soluções 3D que não são baseadas em objetos paramétricos e inteligentes: alterações ou 
posicionamento de objetos em um projeto em desenvolvimento, as alterações/revisões são 
trabalhosas, difíceis e não automáticas, e isso não é BIM. 

4 Não é BIM soluções que não realizam atualizações automáticas. 

5 Maior transparência na documentação favorece o gerenciamento de riscos e segurança do local, 
sendo possível mitigar o retrabalho e a prevenção de acidentes. 

6 
Softwares e soluções 3D que não atuam como Gestores de Banco de Dados integrados, não são BIM, 
porque a alteração em uma tabela deve refletir em todo o projeto, todo elemento é conectado. Essa 
interligação caracteriza BIM. 

Fonte: Adaptado de CBIC (2016). 
 

O BIM possui a vantagem de englobar todo o ciclo de vida da edificação conforme a 

Figura 1, desde sua criação até sua demolição.  As vantagens quanto à adoção do BIM em 

projetos são: tornar melhor a compreensão dos projetos para qualquer participante do 

processo; garantir confiabilidade e assertividade nas estimativas de custos; desenvolvimento 

correto da edificação; melhoria na qualidade do design, do projeto e das especificações, ou 

seja, ciclos de análises rápidos e efetivos, entre outras. Em relação à etapa de construção, os 

benefícios são: melhoria na gestão do canteiro de obras e no controle de execução, maior 

previsibilidade das condições de campo e no dimensionamento de equipes de trabalho, 

eliminação de interferências entre subsistemas construtivos. Outros benefícios elencados: a 

redução da imprevisibilidade na fase de construção, sendo possível reduzir aditivos de 

contrato, facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando com a evolução 

planejada, redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos econômicos mais 
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curtos e aderentes ao planejamento. A Figura 2 ilustra as principais fases do ciclo de vida de 

um projeto com seus respectivos benefícios BIM. (CBIC, 2016). 

 
Figura 1 - BIM no ciclo de vida da edificação 

 
Fonte: ABDI (2017). 
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Figura 2 - Principais fases do ciclo de vida de uma edificação e benefícios BIM 

 
Fonte: ABDI (2017). 

 
 

Biotto, Formoso e Issato (2015) em seu artigo sobre o uso do BIM associado com as 

durações de atividades em empreendimentos de construção ressaltam como benefícios: 

visualização facilitada de erros no sequenciamento dos processos, de atividades com riscos 

ao operário de conflitos entre equipamentos de transporte, de instalações de segurança e de 

tamanho do lote de produção. As dificuldades encontradas resumem-se à visualização de 

alterações no fluxo de trabalho em relação aos serviços internos das edificações, e às 

diferenças entre os prazos de execução dos empreendimentos. Portanto, limitações de como 

definir ritmos de produção e promover o fluxo contínuo das atividades e ininterrupto das 

equipes, tornam o processo dependente de outras ferramentas que possibilitem a visualização 

de algumas decisões de projeto e planejamento dos sistemas de produção. 

Messner et al. (2019) citam possíveis aplicabilidades do BIM, os quais foram 

separadas em projetos de construção, de operação e manutenção pela Associação Brasileira 

dos Escritórios de Arquitetura (2015). Em relação ao projeto, apresenta-se modelagem de 

condições existentes, análise de implantação, criação e concepção, validação de códigos e 

normas, coordenação 3D, análise de engenharia (energética, estrutural, luminotécnica, 
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climatização), avaliação de sustentabilidade, definição do programa de necessidades, revisão 

crítica e estimativa de custo, conforme Figura 3.  

 
Figura 3 - Usos do BIM para projetos 

 
Fonte: Adaptado de Messner et al. (2019). 

 

Em relação às aplicabilidades na fase de construção, aponta-se o planejamento da 

ocupação do canteiro, projetos de sistemas construtivos, fabricação digital, controle e 

planejamento 3D, planejamento de etapas de construção e implantação 4D, como 

apresentado na Figura 4.  

 
Figura 4 - Usos do BIM para Construção 

 
Fonte: Adaptado de Messner et al. (2019). 
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Em relação às aplicabilidades na fase de operação e manutenção apresenta-se a 

programação de manutenção preventiva do edifício, análises dos sistemas do edifício, gestão 

do edifício, gerenciamento dos espaços, planejamento de abandono do edifício e modelo final 

consolidado, conforme Figura 5. Maia e Scheer (2016) relatam em estudo de caso sobre o 

BIM na manutenção predial em coberturas, apontando que essas ferramentas ajudam na 

melhora do desempenho da qualidade e geram confiança no processo de manutenção. Porém, 

as informações devem ser lançadas por todos os responsáveis de cada setor, e o modelo deve 

ser atualizado em todas as etapas do fluxo do processo. As autoras alertam sobre a 

importância da definição do processo BIM, aconselhando que o acesso às informações seja 

de forma simplificada. 

 
Figura 5 - Usos do BIM para Operação e Manutenção 

 
Fonte: Adaptado de Messner et al. (2019). 

 

A CBIC (2016) ressalta que o BIM não é aplicável apenas ao segmento das 

edificações, mas também aos setores da infraestrutura e indústrias, embora os fluxos de 

trabalhos sejam distintos. Em relação ao cenário público, o Decreto N° 10.306 (BRASIL, 

2020) estabelece a utilização do BIM na execução de obras e serviços de engenharia realizada 

pelos órgãos e pelas entidades de administração pública. A aplicação do BIM pode ser 

realizada em uma ou mais etapas do ciclo de vida da construção na execução direta. Ainda, 

no texto do decreto, ressalta-se que, na execução indireta, ou seja, na contratação de mão de 

obra e serviços, o edital e o instrumento contratual deverão prever a obrigatoriedade de o 

contrato aplicar o BIM em uma ou mais etapas do ciclo de vida da construção. 
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De acordo com Sacks et al. (2018), a funcionalidade do BIM de realizar a verificação 

de interferências e simulações diminui a quantidade de erros e possíveis ações judiciais, 

conforme demonstrado na Figura 6. No cenário virtual, existe a possibilidade de fazer testes, 

verificações e adequações, reduzindo gastos. Kensek (2018), ressalta que o modelo 3D pode 

ser utilizado em reuniões com o cliente e até com finalidades de marketing, além de ser 

aplicado por membros da equipe de construção para entender e criticar o design atual.  

 
Figura 6 - Utilização modelo BIM e Simulação  

 
Fonte: Adaptado Sacks (2016). 

 

O potencial do BIM depende da maturidade de seu uso. Esse conceito é relativo ao 

nível de evolução no tratamento da informação durante o projeto. É classificado em estágio 

0, 1, 2 e 3. No estágio 0, o processo é imprevisível e pouco controlado, a informação não está 

estruturada, e a organização é reativa. Por ser 2D, as informações são compartilhadas por 

desenhos tradicionais em papel e digitalmente em formato de arquivo PDF. Quanto ao estágio 

1, a organização permanece reativa, porém o processo é caraterizado, sendo utilizado CAD 

3D para projetos conceituais, e 2D para elaboração de documentação de aprovação legal. Já 

no estágio 2, organização proativa e o processo continua caracterizado. Se distingue dos 

anteriores por possuir trabalho colaborativo, em que a colaboração é feita pela troca de 

informação entre diferentes partes. E no estágio 3, os processos estão monitorados e 

controlados, em busca de melhoria (SACKS et al., 2018; AMORIM, 2020). Esse nível 

representa a colaboração total entre todas as disciplinas. Na Figura 7 é possível observar 

como estes estágios são organizados. 
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Figura 7 - Estágios de maturidade BIM 

 
Fonte: Amorim (2020). 

 

Outro fator a ser considerado, além do nível de maturidade, é o nível de 

desenvolvimento (LOD), já que o desenvolvimento do modelo é progressivo, e no processo 

de evolução o número de informações aumenta. Quanto ao LOD, a diferença entre nível de 

desenvolvimento e de detalhe precisam ser bem definidos. O primeiro é a confiabilidade que 

um elemento possui, e o segundo refere-se ao volume de elementos gráficos e informações 

que estão anexadas ao elemento. Não existe relação direta entre os níveis de desenvolvimento 

e os modelos de cada etapa de projeto, pois tal fato depende da necessidade do elemento. Os 

níveis de desenvolvimento são separados em 100, 200, 300, 350, 400 e 500, de acordo com 

o Quadro 3.  O nível 100 é representado por um símbolo ou uma representação genérica, não 

apresenta muitas informações. Já o nível 200, possui informações como tamanho e formas, 

na maioria das vezes modelado pelo arquiteto. No nível 300, o elemento é classificado com 

um sistema, e possui maior detalhamento sobre as informações. No 350, além de ser 

classificado como um sistema, possui interação com outros sistemas de construção. Além 

dos níveis de informações anteriores, o nível 400 possui orientação com detalhes, fabricação 

e montagem. O nível 350 ou 400 geralmente são de fabricantes. O nível 500 é a representação 

verificada em campo de atributos como tamanho, forma, localização, quantidade e 

orientação. Esse último nível pode ser associado ao tipo de projeto como construído (“as 

built”) (ABDI, 2017). 
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Quadro 3 - Níveis de Desenvolvimento 
LOD Arquitetura  Estrutura Descrição 

100 

  

 - 

 
Apresentação sem 

informações definidas de 
forma e tamanho, sem 

muitos detalhes. 

200 

    

 
O elemento possui 
informações como 
tamanho e formas. 

300 

    

 
Caracterizado como um 

sistema, possui mais 
detalhes: revestimento, 

entre outros. 

350 

    

 
Caracterizado como um 
sistema que interage com 
outros: o projeto de 
arquitetura junto com o 
estrutural, por exemplo. 

400 

    

 
Detalhes de execução e 
montagem, tais como a 
ferragem mostrada na 
estrutura. 

500 

    

 
 

Modelagem bem próxima 
do que foi executado em 
campo. 

    
Fonte: Adaptado ABDI (2017). 

 

2.2  Tipos de modelos e arquivos 

 

A combinação de vários arquivos de diferentes especialidades gera um modelo BIM, 

o qual fornece a visão completa da construção virtual por meio da interoperabilidade, 

podendo ser acessado de modo simultâneo. Os modelos são separados em autoral e federado. 
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O modelo BIM autoral, define-se por ser aquele utilizado pelo projetista a fim de realizar o 

desenvolvimento e elaboração de documentação da disciplina. Ele não é um arquivo que 

poderá ser disponibilizado ao cliente, pois possui família de produtos e componentes de uso 

exclusivo do autor/projetista. O modelo para a coordenação é realizado a partir da exportação 

de informações pertinentes do modelo autoral, sem as informações de teor gráfico e 

numérico, as quais nesse caso prejudicam os desempenhos dos sistemas. A fim de ser 

possível utilizar esse modelo de forma coordenada, é necessário que haja informações de 

geometria, classificação do elemento, especificações básicas para análise, como tipo de 

equipamento e peso. Já o modelo federado constitui-se como a agregação organizada de todos 

os modelos de coordenação, como apresentado na Figura 8. O formato de arquivo pode variar 

no modelo federado, sendo importante que todos os participantes possuam informações 

alinhadas sobre o assunto (ABDI, 2017; AMORIM, 2020).  

 
Figura 8 - Fluxo dos modelos BIM 

 
Fonte: Amorim (2020). 

 

Em relação aos formatos de arquivos para compatibilização, até 2010, a única forma 

de trocar perguntas ou sugestões era enviar o modelo BIM completo. Atualmente, os formatos 

usuais são BIM Collaboration Format (BCF) e Industry Foundation Classes (IFC).  O 

formato BCF é baseado em linguagem XML, sendo possível enviar relatórios com imagens 
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vinculadas de forma dinâmica ao modelo. O IFC fornece uma estrutura espacial geral de 

construção comum para o layout e acesso a elementos de construção. Mesmo trabalhando 

com um padrão de compartilhamento, podem ocorrer problemas, caso sejam utilizados 

programas diferentes (ABDI, 2017; SACKS, KORB e BARAK, 2018). 

 

2.3 Direitos e responsabilidades junto às formas de contratação  

 

Segundo a ABDI (2017), no Brasil, o setor privado segue os modelos de contratação 

abaixo e suas variantes, sendo os quatro principais: 

1. Modelo tradicional (Projeto – Licitação – Contratação): consiste em separar as 

atividades de projeto e execução; 

2. Projeto – Construção: consiste em um único contrato entre o cliente e o projetista ou 

construtor.  

3. Gestão da Construção por Administração com Risco para a Gerenciadora: consiste na 

contratação de um gerente de construção, o qual também é responsável pela execução, como 

representante do cliente, para gerenciar a produção do empreendimento. Dois contratos são 

gerados, um com o projetista e outro com o gerente. 

4. Produção Integrada do Empreendimento: Único contrato multilateral, juntamente 

com o cliente, ou seja, trabalho integrado e colaborativo, tendo compartilhamento de riscos 

e benefícios entre outros.2 

O contrato deve ser específico quanto à confiabilidade no modelo de autoria, 

referenciando os papéis e responsabilidades dos participantes no projeto e no processo de 

construção. No setor privado, por exemplo, a propriedade intelectual do modelo BIM é feita 

a partir da inclusão de uma cláusula contratual, sendo que a distribuição dos modelos é 

liberada apenas no ambiente colaborativo, para qualquer uso relacionado ao projeto. Em 

relação à forma de pagamento, deve-se estabelecer parcelas referentes aos entregáveis BIM, 

tais como modelos, quantitativos e animações. Outro fator a ser considerado em contrato é a 

entrega de um projeto de uma disciplina, a qual algumas vezes depende de outra disciplina 

para que o modelo de coordenação seja aprovado pelo contratante (AMORIM, 2020).  Já no 

setor público, o Decreto N° 10.306 (BRASIL, 2020) salienta que a disponibilização dos 

                                                 
2 Conhecido como IPD – Integrated Project Delivery, é o tipo de contratação mais aderente aos processos BIM. 
(AMORIM, 2020) 
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arquivos eletrônicos deve ser em formato aberto (não proprietário) e em formato exigido pelo 

contratante. 

 

2.4 Recomendações de implantação 

 

Os documentos que auxiliam na implementação BIM são os decretos, roteiros e guias, 

sendo o roteiro um plano que tem como objetivo atingir os níveis de competência pretendidos 

a partir da maturidade do modelo. Logo, ele suporta o estipulado pelo decreto, que estabelece 

metas relativas a cada estágio de um roteiro BIM. Sendo assim, o guia é um conjunto de 

instruções específicas para ajudar os usuários a cumprir o decreto (SACKS et al., 2018). A 

relação entre esses documentos se encontra na Figura 9.  

 
Figura 9 - Relação entre guia, decreto, roteiro e maturidade BIM 

 
Fonte: Adaptado de Sacks et al. (2018). 

 

Conforme a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (2015), um processo 

BIM exige: 

•  objetivos e informações mais precisos desde o início do processo, realçando a 

iminência de projetos com mais objetividade; 



32 
 

 
 

•  alterações do conteúdo das fases e etapas de trabalho, especialmente no início do 

processo BIM; 

•  modificação nos fluxos e nos processos de trabalho de cada participante, focando no 

todo e no trabalho em equipe, não só em uma disciplina; 

•  a participação de profissionais mais experientes nas fases inicias, as quais possuem 

maior demanda de trabalho. 

•  identificar em qual fase do ciclo de vida a empresa atua, e os principais processos 

liderados por ela. 

Apresenta-se como exemplo de implantação BIM o estudo de caso de Oliveira (2017), 

que faz uma comparação entre as vantagens teóricas e práticas relativas a uma obra de 

pequeno porte, demonstrado no Quadro 4. O autor ressalta que não foram observados na 

prática: o aumento da interação para a melhoria no valor; melhor previsibilidade dos 

investimentos, do ciclo de vida dos gastos e maior envolvimento com as partes interessadas. 

 
Quadro 4- Comparativo de vantagens teóricas e práticas 

 
Fonte: Oliveira (2017). 

 

Mota e Neto (2012) ressaltam os benefícios, desafios e soluções encontrados no 

processo de implantação do BIM por uma construtora de pequeno porte em quatro tipos de 

empreendimentos, sendo eles: casa duplex, geminada, edifício residencial e escritório de 

obra. No estudo, dividiu-se as fases de implantação em preparação da modelagem, 
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modelagem e extração de quantitativos. Os benefícios encontrados indicaram melhor 

comunicação entre os participantes da equipe, credibilidade do projeto e modelo, melhora do 

tempo de modelagem, redução de erros de projeto e retrabalho, visualização facilitada em 

relação às disciplinas compatibilizadas. Quanto aos desafios e às respectivas soluções:  

• dificuldade na padronização das nomenclaturas entre os projetistas, sendo necessário 

que os profissionais ocupassem a mesma sala no mesmo horário para favorecer a 

comunicação;  

• falta de método no uso do software e biblioteca, sendo resolvido pelo gerente BIM;  

• dificuldade em tentar novas soluções no software e na criação e aperfeiçoamento da 

planilha de orçamento a partir da extração de quantitativos do modelo.  

Barreiras como falta de prática no software, integração pela equipe de escritório e 

canteiro de obra causaram atraso nas modelagens no primeiro empreendimento. A cada 

empreendimento alterou-se o número de disciplinas modeladas. Os autores alertam que 

inicialmente o tempo gasto para gerar os produtos é maior em relação aos tradicionais. 

No cenário público, exemplifica-se a implantação BIM por meio do projeto de uma 

escola. A Prefeitura Municipal de Florianópolis (2020) entregou no mês de fevereiro de 2020 

uma Escola Básica Municipal feita em parceria tecnológica com uma empresa que fornece 

software para implementação BIM. A escola foi feita com a utilização dessa tecnologia, e foi 

entregue com antecedência de um ano, pois foram identificados e corrigidos 286 possíveis 

erros ainda na fase de projeto. Não foi gerado nenhum aditivo de contrato, logo, o custo foi 

igual ao licitado.  

Georgiadou (2019), em seu artigo, apresenta uma visão geral dos benefícios do BIM 

em projetos residenciais no Reino Unido, e ressalta, utilizando entrevistas e pesquisas 

encontradas na literatura, como a implementação está ocorrendo, conforme apresentado no 

Quadro 5. Em sua pesquisa, o autor afirma que os desafios do BIM incluem: desembolso de 

capital, confiabilidade da tecnologia; questões legais e segurança cibernética, demanda de 

cliente e cultura organizacional, entre outros. Em relação ao custo envolvido, na medida em 

que a curva de aprendizado se estabiliza, o custo deveria ser considerado investimento 

(GEORGIADOU, 2019). Santos (2016), em sua pesquisa sobre a implementação de projetos 

BIM na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, ressalta que a implementação não é 

a prova de erros, não é uma metodologia fácil, porque envolve mudanças culturais, 

investimentos em infraestrutura, treinamentos e revisão de processos.  



34 
 

 
 

Quadro 5 – Uma visão geral das Vantagens e Desafios do BIM no Reino Unido 
Item Vantagens Desafios 

1 Capacidade de atualizar, manter, armazenar e 
compartilhar dados em várias dimensões. 

Dificuldade de organizações menores 
implantarem, seja por não estarem familiarizadas 
ou os projetos são pequenos para o uso do BIM. 

2 Aprimorar estimativas de custo do ciclo de vida 
do projeto. Requer mudanças das relações contratuais.  

3 

Fornece informações mais precisas, eliminando 
conflitos e discussão por meio de iterações no 
início do processo de design. A troca de 
informações é facilitada durante o ciclo de vida. 

As organizações de pequeno porte relutam em 
adotar o BIM, pois enfrentam grandes dificuldades 
em atender seus objetivos de maneira econômica. 

4 Reduz o risco de tomar decisões com base em 
premissas e desenhos desatualizados.  

Falta de recursos adicionais para financiar sua 
implementação. 

5 
Maior transparência na documentação favorece o 
gerenciamento de riscos, sendo possível mitigar o 
retrabalho e a prevenção de acidentes. 

Custos adicionais de treinamento. 

6 

Suporta construção enxuta, por meio de design 
aprimorado com a colaboração e informações, 
o compartilhamento pode eliminar desperdícios 
adicionais (custos) no suprimento de materiais e 
recursos humanos. 

Confiabilidade e desempenho da tecnologia. 

7 
Aprimora a eficiência e a precisão, levando a 
programação em tempo real das atividades e uma 
possível entrega pontual. 

Garantir a disponibilidade de informações, 
sistemas e processos. 

8 

O gerenciamento de dados ajuda a executar 
tarefas relacionadas ao levantamento de 
quantitativo, compras e integração de 
fornecedores de materiais. 

Falta de interoperabilidade entre sistemas 
diferentes.  

9 
Dados interoperáveis, ajuda a rastrear a produção 
com o suporte de agendas, destacando atrasos e 
evitando a falta de comunicação 

Não é suficientemente padronizado. 

10 

Posiciona o projeto no centro da comunicação, 
gerenciando as expectativas e ajudando os 
principais atores a compartilhar objetivos durante 
o ciclo de vida do projeto. 

Questões legais relacionadas ao fornecimento e 
troca de dados. 

11 

Pode aumentar a probabilidade de atrair clientes, 
elevando sua confiança, além de realçar a 
qualidade do design e garantir um projeto mais 
eficiente e lucrativo. 

Problemas comuns envolvem: direitos de IP e 
proteção relacionados à propriedade da nuvem; 
BIM disputas de tecnologia; e, responsabilidades 
de gerenciamento de informações. 

12 
Os edifícios podem ser inspecionados de vários 
ângulos, incluindo subestruturas, interseções e 
características de desempenho de edifícios. 

A evolução do BIM ainda não estabeleceu os 
mecanismos apropriados para abordar os riscos 
associados às ameaças à segurança cibernética 

13 
A representação visual permite a tomada precisa 
de decisões através da prevenção de conflitos e 
detecção de conflitos 

Ameaças externas (por exemplo, terrorismo); 
ameaças internas (dados BIM corrompidos ou 
operações interrompidas); e falhas nos sistemas 
devido a choques naturais, má manutenção ou 
falência.  

14 

Melhora o gerenciamento de rotina (manutenção 
preventiva) da estrutura do edifício, como 
sistemas de aquecimento, elétrico, e de detecção 
e planos de evacuação  

Clientes não entendem os benefícios do BIM, logo, 
há necessidade de maior educação do cliente 

15 

Gerenciamento das emissões de carbono em 
futuros projetos, por meio de avaliação do 
desempenho da edificação projetada ao longo do 
tempo.  

A resistência à mudança pode dificultar a 
colaboração eficaz entre as partes interessadas 

Fonte: Adaptado de Georgiadou (2019). 
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2.5 Conceito da filosofia Lean e sua aplicabilidade na construção Civil  

 

No Japão, após a Segunda Guerra Mundial na década de 1950, o Sistema Toyota de 

Produção (STP) foi concebido e implementado na indústria automobilística.  Porém, só teve 

a atenção da indústria japonesa devido à primeira crise do petróleo em 1973. A base do STP 

é a eliminação de desperdícios. O sistema é apoiado em dois pilares: just in time e automação 

com toque humano ou autonomação. Just in time significa não ter excesso de estoque, ou 

seja, controlar a produção de forma que nada seja produzido, comprado, ou abastecido antes 

da necessidade do item. A automação significa programar a habilidade para detecção e 

sinalização de defeitos da máquina.  Caso uma situação anormal aconteça, o toque humano, 

ou seja, o trabalhador, consegue parar a linha de produção evitando produtos defeituosos 

(OHNO, 1988).  

O STP, também é conhecido na literatura por Lean Production em Womack e Jones 

(2003) e por Lean Manufacturing (LM) em Werkema (2011). A metodologia STP é 

estruturada com o objetivo de reduzir ou eliminar reclamações por falta de qualidade, 

aumentar a flexibilidade e reduzir a estagnação (lead-time) e reduzir custo eliminando 

desperdícios. A eliminação de desperdícios é realizada por meio da reestruturação e 

aprimoramento de ações que absorvem recursos, mas não geram valor. Os desperdícios são 

divididos em oito categorias por Ohno (1988): excesso de produção, espera, transporte, 

excesso de processamento, estoque, movimentação, defeitos e retrabalhos. Liker (2004) 

acrescenta que a criatividade não utilizada dos funcionários é também considerada 

desperdício. O LM caracteriza-se por ser um fluxo de valor constituído de várias ações. 

Dentro desse fluxo, as ações são separadas em:  as que geram efetivamente valor, as que não 

geram valor, mas são necessários para a manutenção dos processos e para a qualidade do 

produto, e aquelas que não geram valor, sendo, portanto, eliminadas. Entre as ações que não 

geram valor podem ser citadas algumas como: erros que exigem retificação, movimentação 

desnecessária de funcionários, transporte de mercadorias de um lugar para o outro sem 

qualquer finalidade, mercadorias que não atendam às necessidades dos clientes. Exemplos 

de atividades que não geram valor, mas precisam ser mantidas são atividades como 

treinamento de mão de obra e instalação de dispositivos de segurança. Uma das vantagens 

do LM é o aumento da velocidade de qualquer processo de negócio, gerando qualidade no 

local de trabalho, eliminação de custos não visíveis e transformação de funcionários em 
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inspetores de qualidade (ISSATO et al., 2000; WOMACK e JONES, 2003; LIKER, 2004; 

WERKEMA, 2011). 

A filosofia do Lean Construction (construção enxuta) foi introduzida por Koskela 

(1992) e derivada do STP, com o objetivo de melhorar a difusão dos processos na construção 

civil. Sacks, Korb e Barak (2018, p. 2) descrevem o Lean como: “uma mudança de 

pensamento sobre a produção em qualquer ambiente e talvez ainda mais fortemente na 

construção por causa das diferenças entre fábricas e canteiros de obras”.  O mesmo autor 

acrescenta que o uso do Lean pode aumentar a produtividade, reduzir o consumo de recursos 

na construção de edifícios, e concorrentemente melhorar o valor do edifício para os clientes.  

A construção enxuta é baseada nos princípios de Koskela (1992), o qual apresenta 

como atributos principais reduzir a participação de atividades que não agregam valor, 

aumentar o valor da saída por meio dos requisitos do cliente, reduzir a variabilidade, reduzir 

o tempo do ciclo, simplificar, minimizar o número de etapas, peças e ligações, aumentar a 

flexibilidade da saída, aumentar a transparência, controlar o processo completo, criar 

melhorias contínuas, equilibrar a melhoria do fluxo com a melhoria da conversão e a 

avaliação do processo em relação à concorrência (benchmarking). Issato et al. (2000) 

ressaltam que os princípios possuem forte interação entre si. Por exemplo, o aumento da 

transparência de um processo ajuda na identificação de atividades que não agregam valor, e 

a redução do tempo de ciclo favorece condições de melhoria contínua. Além dos desperdícios 

citados por Ohno (1978), Koskela (2004) e Liker (2004) acrescentam mais um desperdício, 

classificado como making do. Howell, Ballard e Abdelhamid (2002) complementam que 

acidentes de trabalho (segurança) também podem ser considerados um desperdício, pois 

interrompem o fluxo de atividades. No Quadro 6 é apresentado o significado de cada 

desperdício citado. 

 
Quadro 6- Desperdícios do LC 

Item Desperdício Descrição 

1 Excesso de produção 
"Produção de itens para os quais não há pedidos, o que gera 
desperdícios como excesso de pessoal, custos de armazenamento e 
transporte devido ao excesso de estoque." (LIKER, 2004, p.43) 

2 Espera 

Indisponibilidade de recurso gerando tempo de espera para a 
execução de um serviço, é o resultado direto de uma sincronização 
incorreta das tarefas planejadas. (LIKER, 2004; BAJJOU e CHAFI, 
2018) 

(continua) 
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Item Desperdício Descrição 

3 Transporte 
Movimentação desnecessária de recurso. A aproximação dos 
processos por meio de mudanças no arranjo físico evita esse 
desperdício. (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2002) 

4 Excesso de processamento Executar etapas desnecessária em um processo. (LIKER, 2004) 

5 Estoque 

Armazenamento de materiais que não serão utilizados em um curto 
prazo gera custos de armazenamento e transporte, escassez de 
espaço livre, obsolescência, produtos danificados. (LIKER, 2004; 
BAJJOU e CHAFI, 2018) 

6 Movimentação 
Qualquer movimento em relação a operadores, materiais e 
equipamentos que não agrega valor ao ciclo de produção. 
(BAJJOU e CHAFI, 2018) 

7 Defeitos e retrabalhos 

Produtos e serviços que não possuem a qualidade estipulada. Esse 
desperdício gera resíduos a nível de recursos (mão de obra, 
materiais, equipamentos), diminui a quantidade de 
produtos/serviços não realizados, e perda de tempo, manuseio e 
esforço. (LIKER, 2004; BAJJOU e CHAFI, 2018) 

8 Criatividade não utilizada dos 
funcionários 

"Perder tempo, ideias, habilidades, melhorias e oportunidades de 
aprendizagem por não se envolver ou ouvir seus funcionários”. 
(LIKER, 2004, p.44) 

9 Making do Quando uma tarefa é iniciada sem todas as entradas necessárias 
(KOSKELA, 2004) 

10 Segurança 

A lesão ou perda de trabalhadores treinados e experientes geram 
interrupção no processo da obra acarretando perdas de 
produtividade; custos com seguro, tratamento médico, programas 
de reabilitação e custos administrativos. (ABDELHAMID et al., 
2003) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

As ferramentas utilizadas para colocar em prática o Lean Manufacturing são: 

Mapeamento do Fluxo de valor, métricas Lean (diminuição de trabalho em processo), 

kaizen3, kanban4, padronização, 5s5, redução de setup, manutenção produtiva total (TPM), 

gestão visual, poka-yoke (dispositivo à prova de erros) (WERKEMA, 2011). Babalola, Ibem 

e Ezema (2019) em seu estudo, reúnem práticas Lean divididas em 4 categorias: práticas de 

design e engenharia, práticas de planejamento e controle, práticas de construção e 

gerenciamento de obra, e práticas de gestão de saúde e segurança.  Na pesquisa, mapearam-

se 32 práticas, contando com as que Werkema (2011) citou. As práticas Lean separadas por 

                                                 
3 “[...] consiste no emprego organizado do senso comum e da criatividade para aprimorar um processo ou um 
fluxo de valor completo” (WERKEMA, 2011). 
4 “[...] dispositivo sinalizador que autoriza e dá instruções para a produção ou para a retirada de itens em um 
sistema puxado” (WERKEMA, 2011). 
5 “[...] método cujo objetivo é promover e manter e manter a limpeza e a organização das áreas de trabalho” 
(WERKEMA, 2011). 
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categorias estão listadas nos Quadros 7 e 8. Os autores ressaltam que o número de práticas 

enxutas na construção civil (32) é menor do que no setor industrial (101), pois o Lean 

Manufacturing foi implementado antes do Lean Construction. Outro fator é a fragmentação 

do setor da construção, dificultando a adoção de técnicas de inovação como o Lean. A prática 

referente à construção virtual do projeto, como apresentado no Quadro 9, é baseada no uso 

de ferramentas como o BIM, que podem promover uma construção ecológica, sendo possível 

integrar tecnologia, processo e pessoas. Alguns dos benefícios dessa prática são a redução da 

quantidade de papel gerada, produção de edifícios energeticamente eficientes, entre outros.  

 
Quadro 7 – Implementação de práticas enxutas na indústria da construção 1/2 

Práticas de Design e engenharia Práticas de planejamento e controle 
Construção Virtual do Projeto (Virtual Design 

construction - VDC)   
Último sistema planejador 
Last planner system (LPS) 

Matriz de Estrutura de Design 
 Design structure matrix (DSM) 

Estruturação e programação do trabalho  
Work structuring and scheduling  

Pré-fabricação e Modularização 
 Prefabrication and Modularization 

Sistema de gerenciamento baseado em localização  
Location-based management system 

(LBMS) 
Instruções detalhadas 

 Detailed briefing 
Avaliação comparativa 

Benchmarking 
Oficinas de projeto 

Design workshops/ big room workshop  6 Sigma 

Entrega integrada de projetos 
Integrated project delivery (IPD) 

Gerenciamento baseado em valor ou 
mapeamento do fluxo de valor (MFV) / 

Value based management (VBM) or 
value stream mapping (VSM) 

Design do valor-alvo   
Target value design (TVD) 

Reunião diária 
Daily cluster or huddle meeting 

Padronização  
Standardization 

Programação puxada / planejamento 
Pull Scheduling/planning 

Engenharia simultânea 
Concurrent Engineering (CE) 

Dispositivo à prova de erros 
Poka-yoke 

Fonte: Babalola, Ibem e Ezema (2019). 
 

Quadro 8 - Implementação de práticas enxutas na indústria da construção 2/2 
Práticas de construção e gerenciamento de obra Práticas de gestão de saúde e segurança 

Gemba walk Segurança contra falhas para qualidade e segurança  
Fail safe for quality and safety 

Manutenção produtiva total  
Total productive/Preventive maintenance (TPM) 

Plano de condições e ambiente de trabalho  
Plan of conditions and work environment or ESM 

Sistema Kanban  
Kanban system 

Gerenciamento de melhoria de saúde e segurança  
Health and Safety improvement management  

Gerenciamento no local (5s) - 
Estudo preliminar  

First run study - 

Kaizen - 
Trabalho em equipe e parceria 

Teamwork and Partnering - 

Gerenciamento da qualidade total 
Total quality management (TQM)  - 

Just-in-time (JIT) - 
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Gestão Visual  
Visualization tools/management - 

Gerenciamento de conferência  
Conference Management (CM) - 

Fonte: Babalola, Ibem e Ezema (2019). 
 

Os mesmos autores identificaram 20 benefícios obtidos por meio da implementação 

de práticas Lean. Assim, realiza-se a separação dos benefícios em: econômicos (custo, 

qualidade e tempo), sociais (relacionamento e satisfação das pessoas) e ambientais, conforme 

Quadro 9. 

 
Quadro 9 - Benefícios catalogados a partir da implementação de práticas Lean 

Categoria dos benefícios  Benefícios em cada grupo 

 
Econômica (custo, qualidade e tempo) 

Redução no tempo / cronograma do projeto 
Redução do custo de projeto 

Melhoria da qualidade do projeto 
Melhoria Contínua do Processo 

Maior controle de estoque 
Aumento de participação de mercado 

Minimização de riscos 
Diminuição da variabilidade do fluxo de trabalho 

Melhoria no método de entrega do projeto 

Social (relacionamento e satisfação das 
pessoas) 

Aumento da eficiência do trabalho / aumento da 
produtividade e desempenho do trabalho 

Geração de melhor valor para o cliente / satisfação do 
cliente 

Satisfação do empregado 
Saúde e segurança aprimorados 

Melhor relacionamento com fornecedores 

Realização de confiabilidade, responsabilidade, certeza 
(previsibilidade) e transparência em projetos 

Melhor cooperação entre as partes interessadas 
Melhoria da gestão e controle 

Melhor coordenação 

Ambiental 
Redução de resíduos do projeto 
Realização de construção verde 

Fonte: Babalola, Ibem e Ezema (2019). 
 

Quanto à implementação do Lean, o Instituto da construção enxuta (2017) divide em 

três fases: técnicas Lean no nível operacional, estratégia integrada de entrega de projetos em 

nível comercial e mudança organizacional. Esta última está relacionada à preocupação com 

decisões estratégicas, como o uso de sistemas externos e modulares, além do conceito de 
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liderança (MARHANI, JAAPAR e BARI, 2013). Em relação aos desafios de implementação 

do LC, Marhani, Jaapar e Bari (2013) separam em: gerenciais, técnicos, atitude humana, o 

processo do LC, educacionais, governamentais e financeiras, conforme apresentado no 

Quadro 10. 

 
Quadro 10 - Barreiras principais na implementação Lean e exemplos 

Barreiras Exemplos 

Gerencial 

Falta de comprometimento da alta administração; definição rasa do projeto; falta de 
tempo para inovação; falta de planos claramente definidos; falta de envolvimento do 
cliente, subcontratado e fornecedor; falta de transparência; planejamento prévio 
impreciso; atraso na tomada de decisão; estrutura organizacional inadequada; 
administração fraca e estratégias de aquisição deficientes; falta de uma visão de longo 
prazo. 

Técnico 

Incerteza na cadeia de suprimentos; estratégias ruins de medição de desempenho; 
designs imprecisos; falta de construtibilidade de design; implementação fragmentada 
das técnicas; falta de treinamento na cadeia de abastecimento; controle insuficiente de 
todo fluxo de valor; complexidade da implementação Lean. 

Atitude Humana 

Falta de comprometimento; má compreensão do briefing do cliente, equívocos sobre a 
prática enxuta; falta de liderança; falta de trabalho em equipe; falta de autocrítica; medo 
de práticas desconhecidas; incompatibilidade do Lean com os sistemas de bônus, 
recompensa ou incentivos da empresa; resistência à mudança de cultura. 

O processo LC Caracterizado por ser um processo longo e exigir reuniões regulares. Quando mal 
administrado gerando reuniões longas. 

Educacional Analfabetismo; inadequado conhecimento entre os trabalhadores; falta de consciência; 
falta de treinamento; falta de compartilhamento de informações. 

Governamental  
Burocracia governamental, falta de políticas sociais, inconsistência nas políticas, falta 
de equipamentos; falta de infraestrutura social; indisponibilidade do produto; flutuação 
no preço das commodities.  

Financeira Baixos salários dos profissionais, corrupção, falta de incentivos e motivação; restrições 
orçamentárias (aversão ao alto risco); custo adicional de construção. 

Fonte: Adaptado de Marhani, Jaapar e Bari (2013);  Asri e Nawi (2015); Bashir et al. (2015); Tezel, Koskela 
e Aziz (2017). 

 

Portanto, para Salem et al. (2006), tanto a manufatura quanto a construção se dedicam 

a agregar valor aos seus produtos ofertados e obter retorno do investimento realizado. Em 

relação à manufatura, o ciclo de vida do produto é maior em relação ao da construção, sendo 

possível desenvolver recursos de pesquisa e treinamento. Nas etapas de desenvolvimento da 

construção, o ciclo de um produto é desenvolvido a partir de um projeto em que sua duração 

é menor, dificultando o investimento em pesquisa e treinamento. 

 

2.6 Sinergia BIM – LEAN 

 

Ohno (1988) acredita que o Lean não é apenas um sistema de produção, e sim, 

possivelmente, um sistema de gestão adaptado à era dos mercados globais e de alta 

informatização. Corroborando, Sacks, Korb e Barak (2018) ressaltam que, a fim de realizar 
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a implementação bem-sucedida entre o BIM e o Lean, necessita-se adicionar fluxos de 

trabalhos diferentes dos tradicionais. Contudo, aplicar essa sinergia requer investimento e o 

sucesso não é garantido, poid a empresa não interrompe a produção enquanto a mudança é 

implementada. Sacks, Korb e Barak (2018)  afirmam que, em relação ao Building Informatics 

Group da Universidade de Yonsei, em Seul, Coréia do Sul, a sinergia suporta melhor os 

fluxos e será considerada como um estágio de maturidade do BIM até 2030. Assim, o estágio 

3 foi discutido no item 2.1 do presente estudo, conforme demonstrado na Figura 7. Na Coréia 

do Sul, país no qual o BIM é utilizado desde 2010, como meta para 2020, os autores definem 

como estágio 4 a implementação BIM – LEAN, e o estágio 5, em 2030, seria baseado em um 

BIM por inteligência artificial.  

Sacks et al. (2010) elencam os princípios relevantes relacionados ao LC e suas 

interações positivas e negativas com o BIM de forma prescritiva, ou seja, estabelece em forma 

de norma ou modo de realizar, conforme mostrado no Quadro 11. A partir disso, Liker (2004) 

divide os princípios em filosofia, processo, pessoas e parceiros, e resolução de problemas, 

sendo que apenas os princípios relativos à filosofia não se relacionam com o BIM, conforme 

Figura 10. Sacks, Korb e Barak (2018) ressaltam que muitas funcionalidades do BIM 

melhoram o fluxo de processos de design, planejamento, cadeia de suprimentos e construção, 

parte essencial do Lean. 

 
Figura 10 - Categoria de princípios que se relacionam com o BIM e o LC 

 
Fonte: Adaptado de Sacks et al. (2010). 
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Quadro 11- Relação dos princípios Lean com o BIM. 

    Principio  Descrição 

Processo 

1 Reduzir a variabilidade 
Conforme Issato et al. (2000) a variabilidade refere-se à 
qualidade do produto, à duração de atividades, ou aos recursos 
consumidos. 

2 Reduzir o tempo de 
ciclo  

"Frequência em que um produto é finalizado em um 
processo"(WERKEMA, 2011). Sacks et al. (2010) 
complementam a partir de Koskela (2000), que processo pode 
ser:  duração total da construção, estágio da construção, fluxo de 
materiais da fábrica à instalação e tarefas. 

3 Reduzir tamanhos de 
lote 

Sacks et al. (2010) definem como conjunto de tarefas 
condensadas e executadas em espaços distintos de tempo, como 
por exemplo um apartamento.  

4 Aumentar a 
flexibilidade  

Sacks et al. (2010) explicam que flexibilidade está ligada à 
capacidade da estação de trabalho, de rotas, citando como 
exemplo trabalhadores com várias habilidades. 

5 
Selecionar uma 

abordagem de controle 
de produção apropriada 

Conforme Sacks et al. (2010), seria definir através de planos e 
cronogramas a realização de um sistema Just in Time. 

6 Padronizar 
A padronização reduz as variáveis citadas no item 1. Sacks et al. 
(2010) complementam que os empregados através da 
padronização podem melhorar seus trabalhos. 

7 Utilizar Melhoria 
Contínua 

Sacks et al. (2010) ressaltam que através da melhoria continua 
obtém se a redução da variabilidade e tecnologia aprimorada. 

8 Gerenciamento Visual 

Sacks et al. (2010) citam que o gerenciamento visual está 
conectado à padronização e melhoria contínua, no qual facilita à 
visualização dos métodos de produção e possíveis medidas de 
melhoria. 

9 
Projete o sistema de 

produção para fluxo e 
valor 

Koskela (2000) define fluxo, além de transformação, são as 
etapas de espera, inspeção e movimentação produção e 
complementa que valor é associado aos custos das entradas para 
esse processo. 

Processo 
de 

geração 
de valor  

10 
Garanta a captura 

abrangente de 
requisitos 

"Garantir que os requisitos do cliente tenham influência em 
todos os resultados para todas as funções do cliente." 
(KOSKELA, 2000) 

11 Foco na seleção de 
conceito 

Parrish, Tommelei e Wong (2007) explica que busca explorar 
muitas opções (o design), sem gerar muitos protótipos, 
eliminando alternativas não satisfatórias. 

12 
Garantir que os 

requisitos fluam para 
baixo 

"Garantir que os requisitos relevantes do cliente estejam 
disponíveis em todos as fases de produção e que eles não se 
percam quando transformados progressivamente em soluções de 
design, planos de produção e produtos." (KOSKELA, 2000) 

13 Verifique e valide 
Sacks et al. (2010) complementam que todos os projetos e 
produtos devem ser verificados em relação as especificações e 
validados de acordo com os requisitos do cliente. 

Resolução 
de 

problemas 

14 Gemba 
O princípio vá e veja por si mesmo segundo Sacks et al. (2010) 
é a valorização do acompanhamento do processo pessoalmente, 
além apenas de relatórios, sugere-se que gerentes o realizem. 

15 
Decida por consenso, 

considere todas as 
opções 

Sacks et al. (2010) ressaltam que é considerar todas as opções 
antes da tomada de decisão. 

Pessoas e 
Parceiros 16 Cultive uma rede 

estendida de parceiros 

Sacks et al. (2010) sugerem que sejam buscadas parcerias para 
melhoria na elaboração e execução de um projeto. Aproxima-se 
com o benchmarking. 

Fonte: Adaptado de Sacks et al. (2010) 
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O Lean Construction e o BIM não são dependentes, porém, melhorias podem ser 

alcançadas quando sua adoção é integrada. Dentre as 56 interações BIM-Lean, os princípios 

que apresentam maior concentração de interações são: reduzir a variabilidade do produto, 

obtendo a qualidade adequada na primeira vez; reduzir a variabilidade da produção; reduzir 

a duração do tempo de ciclo de produção (SACKS et al., 2010).  

Quanto às interações negativas, por exemplo, o princípio de reduzir o tempo de ciclo 

pode ser violado se os planejadores gerarem um grande número de alternativas ao plano de 

construção. Por exemplo, um projetista trabalhando individualmente possui uma visão mais 

restrita, podendo gerar soluções que não satisfaçam a todas as restrições solicitadas, gerando 

interação negativa acrescida de aumento de erros e tempo de ciclo. A fim de evitar esses 

últimos problemas, a solução é o projetista trabalhar simultaneamente com outros projetistas, 

sendo assim possível realizar mais revisões do projeto, descartando soluções não adequadas 

(SACKS, KORB e BARAK, 2018). Mahmood e Abrishami (2020) justificam que as 

interações negativas se devem a problemas relacionados com a qualidade do treinamento 

oferecido, falta de conhecimento e consciência, e aumento da contribuição humana. Acerca 

dos erros relacionados à introdução manual de dados nos softwares, os mesmos podem 

aumentar o risco de ineficiência e imprecisão da informação no modelo. Porém, neste caso, 

a contribuição humana é classificada como um desperdício necessário (SON, KIM e 

TURKAN, 2015; MAHMOOD e ABRISHAMI, 2020). 

Nascimento et al. (2017) apresentam quatro estudos de caso sobre a implementação 

BIM-LEAN observando as diferentes fases do ciclo de vida de plantas industriais utilizando 

o modelo Digital Obeya Room.6 A adaptação é implementada a partir da integração de vários 

sistemas de engenharia, convertendo, expondo e centralizando no modelo 3D as informações, 

relacionando com o ciclo PDCA com a finalidade de nortear as ações, como mostra a Figura 

11.  

                                                 
6 “Este modelo conceitual foi idealizado na construção e montagem de uma refinaria no sul do Brasil em 2009, 
implementado computacionalmente considerando dificuldades e lições apreendidas da integração entre 
sistemas de engenharia, até alcançar maturidade para sua aplicação em 2011.” (NASCIMENTO et al., 2017, 
p.91). Digital Obeya Room é um software técnico científico para gerenciamento visual. 
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Figura 11 - Framework para integração LEAN – BIM através do PDCA. 

 
Fonte: Nascimento et al. (2017). 

 

 

 

Por meio da realização de entrevista, os especialistas presentes no projeto concluíram 

que a gestão visual contribui consideravelmente para a diminuição das barreiras de tempo, 

custo, qualidade, escopo e segurança. A partir da percepção da equipe de trabalho envolvida, 

os princípios que se destacaram como os mais relevantes referentes ao Lean Thinking foram: 

padronização, instituição de melhoria contínua, uso da gestão visual e projeto do sistema 

puxado da cadeia de valor. Quanto às funcionalidades BIM, apresentam-se: geração rápida 

de múltiplas alternativas de projeto, manutenção da informação e integridade do modelo, 

colaboração no projeto e construção e geração de rápidas alternativas de planos de 

construção, como apresentado na Figura 12 (NASCIMENTO et al., 2017).  
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Figura 12 - Princípios- chave analisados pela percepção dos especialistas versus sua aderência. 

 
Fonte: Nascimento et al. (2017). 

 
Toledo, Olivares e González (2016), em seu estudo, demonstram a aplicação do BIM 

com a ferramenta Last Planner System (LPS) da filosofia LC, na construção de um edifício 

de 4 andares localizado em Rancagua, Chile. Ressalta-se que a fase de construção analisada 

foi a execução de obra sem o acabamento. O Quadro 12 apresenta os benefícios, desafios e 

melhorias que poderiam ser realizadas. 

   
Quadro 12- Benefícios, desafios e melhorias de um estudo de caso utilizando BIM e LPS 

Benefícios Desafios  Melhorias 
Melhor compreensão do 

andamento do projeto e fornecimento 
de folhetos mais úteis para os 
participantes das reuniões de 
planejamento; aumento na 
porcentagem do plano concluído; 
diminuição de solicitação de design 
de informação; diminuição nos 
motivos para o não cumprimento de 
uma atividade; duração menor das 
reuniões com a utilização BIM para 
visualizações. 

Modelo BIM não 
compartilhado com todos; 
pouca divulgação das 
informações discutidas e 
revisadas em reunião para a 
equipe; participantes 
despreparados para reuniões de 
planejamento, gerando longas 
reuniões; reuniões de 
planejamento tendo tópicos não 
relacionados com o plano de 
trabalho, a participação em 
reuniões semanais não eram 
obrigatórias, acarretando 
demora para a tomada de 
decisão para o plano de 
trabalho. 

O Plano Diretor final e o 
modelo 4D correspondente 
devem ser mostrados para toda a 
equipe do projeto; boletins 
informativos no local devem 
estar disponíveis para exibir 
todas as informações sobre 
reuniões de planejamento 
antecipado, sendo atualizados 
semanalmente; o participante 
deve ir preparado para a reunião; 
as reuniões só discutiram plano 
de trabalho; solicitação de 
design de informação na reunião 
de planejamento antecipado 
gerando soluções para 
planejamento semanal. 

Fonte: Toledo, Olivares e González (2016). 
 

Em outro estudo de caso, sobre a utilização do BIM com o LPS, foi realizado por 

Khan e Tzortzopoulos (2014), os quais revelaram que os engenheiros e arquitetos possuíam 
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uma equipe de técnicos realizando a modelagem em 3D a partir de seus esboços. Os técnicos 

geravam os desenhos em 2D a partir do modelo 3D, por outro lado, os engenheiros e 

arquitetos faziam as análises em 2D. Nesse processo o uso de BIM perdeu os benefícios que 

o LC proporcionaria. A interação Lean e BIM nesse processo seria mais eficiente se, os 

responsáveis pelo projeto trabalhassem diretamente em modelos 3D, a fim de que princípios 

como a redução da variabilidade do produto/produção e do tempo de ciclo fossem 

alcançados.  

Portanto, o presente estudo busca apresentar essa interação na fase de projetos e 

execução em edificações de pequeno/médio porte, a partir da visão de um profissional 

autônomo. 
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3. MÉTODOS E PROCESSOS DE PESQUISA 

 

Apresenta-se, inicialmente, a classificação da pesquisa científica: caracteriza-se como 

de natureza aplicada, com abordagem combinada, objetivos exploratórios com coleta de 

dados realizada por meio do questionário e estudo de caso. De acordo com a classificação de 

Turrioni e Melo (2012), a pesquisa é considerada de natureza aplicada quando os resultados 

podem ser aplicados ou utilizados na solução de problemas que ocorrem na realidade. 

Segundo o autor, a pesquisa classifica-se em combinada quando utiliza-se aspectos da 

pesquisa que são qualitativos e quantitativos. No presente estudo de caso foram empregados 

métodos quantitativos e qualitativos, nos quais a interpretação dos dados coletados não pode 

ser traduzida somente em números, ou seja, quando “a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo” (TURRIONI e MELO, 2012, p. 81). 

Ainda, o estudo exploratório visa tornar o problema explícito, tendo como objetivo 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno e/ou modificar e elucidar conceitos (MARCONI e LAKATOS, 2017). Por fim,  

Turrioni e Melo (2012) afirmam que um estudo de caso envolve de forma exaustiva um ou 

poucos objetivos de maneira que seja possível o seu amplo e detalhado conhecimento. Para 

Yin (2001) o estudo de caso examina acontecimentos contemporâneos, quando se investiga 

um fenômeno dentro de seu contexto da vida real, em que os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. A observação direta e série sistemática de 

entrevistas são duas fontes de evidência utilizadas por este método.  

No estudo de caso foram investigados o desenvolvimento, análise e aplicação da 

metodologia BIM e a filosofia Lean Construction em um projeto e obra de edificação de 

aproximadamente 610 m², executados em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais. 

O projeto e execução da obra foram realizados de forma voluntária, sob a responsabilidade 

técnica da autora. Os projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico e de combate a incêndio, 

foram elaborados no software REVIT (2018), a fim de demonstrar as possibilidades e 

dificuldades encontradas na associação BIM e LC em projetos de engenharia. A apresentação 

e análise dessas dificuldades e possibilidades contribuíram para antever e otimizar os 

processos de concepção de projeto. Quanto à execução da obra, os quantitativos foram 

extraídos dos projetos e o orçamento foi realizado por outros trabalhadores voluntários. O 

acompanhamento da obra foi realizado pela autora com uma equipe de pedreiros e mestre de 

obra. No processo de execução da obra foram levantadas dificuldades relacionadas à gestão 
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e aplicabilidade dos projetos, dentro dos princípios do LC. Todo o processo foi apresentado 

a partir da vivência iniciante e autônoma da projetista. O método LC foi utilizado para o 

controle do processo, e as ferramentas de melhoria contínua foram utilizadas a partir das 

necessidades dos desafios encontrados.  

Para a definição do número mínimo de participantes na pesquisa, por meio de 

questionários, foi utilizada a inferência estatística, a qual consiste em: “fazer afirmações 

probabilísticas sobre as características do modelo probabilístico, que se supõe representar 

uma população, a partir de dados de uma amostra aleatória (probabilística) desta mesma 

população.” (REIS, 2008)   

Conforme Larson e Farber (2015), para determinar o tamanho mínimo da amostra 

sem uma população definida, foi utilizado o método de proporção populacional. Como não 

existiam estimativas preliminares, utilizou-se �̂�𝑝 (proporção amostral) = 0,5 e 𝑞𝑞� (estimativa 

pontual) = 0,5. O intervalo de confiança para cálculo do z crítico (Zc) utilizado foi de 95% e 

uma margem de erro (E) de 5%. Logo, o tamanho mínimo amostral obtido foi de 385 

questionários, conforme demonstrado na Equação 1 (LARSON; FARBER, 2015). Como 

forma de segurança dos dados, inclui-se margem de 10% sobre a amostra, totalizando em 

424 questionários respondidos.  

  

   𝑛𝑛 = �̂�𝑝𝑞𝑞� �
𝑍𝑍𝑐𝑐
𝐸𝐸 �

2

= 0,5 ∗ 0,5 ∗ �
1,96
0,05�

2

= 385                                                 (Equação 1) 

 

Esta pesquisa, foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP). A aprovação do projeto sob 

registro de Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) foi protocolada no nº 

39899620.5.0000.5150 em 04 de março de 2021. 

Inicialmente, a fim de realizar a coleta de dados, foi desenvolvido o questionário, com 

questões fechadas que tratam quantitativamente aspectos qualitativos, conforme apresentado 

no apêndice A. O objetivo desta fase foi avaliar a realidade de projetistas que utilizam as 

ferramentas BIM e a filosofia LC conjuntamente e suas variações, assim como verificar 

apenas a utilização e/ou conhecimento do BIM ou do LC, separadamente. Pode-se definir 

questionário como: “uma serie ordenada de perguntas que serão respondidas [...] sem a 

presença do entrevistador” (MARCONI e LAKATOS, 2017, p. 133). As perguntas do 

questionário foram realizadas com o objetivo de obter características do entrevistado, 
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utilizando estudos específicos, os quais podem ser identificados consultando os itens 

elencados abaixo. As perguntas introdutórias foram moldadas a partir de questões sobre 

experiência no mercado, tipos de serviço, estado, cidade, faixa etária, portes dos projetos e 

obras, compatibilização, tipos de contrato (item 2.2) e trabalho com equipes. Quanto à 

ferramenta/filosofia, os questionamentos foram em relação a projeto e obra, abrangendo anos 

de experiência, dificuldades e impeditivos (itens 2.4 e 2.5), benefícios (itens 2.4 e 2.5), fases 

de utilização (item 2.5), níveis de desenvolvimento (item 2.1), tipos de projetos, principais 

desperdícios (item 2.5), a utilização no canteiro de obra (item 2.1) e as ferramentas utilizadas 

(item 2.5). Em relação aos participantes que informaram não utilizar a ferramenta e/ou 

filosofia, questionou-se sobre seu grau de interesse e a dificuldade/impeditivo para a 

implementação.  

No processo de aplicação e elaboração do questionário da pesquisa, utilizou-se a 

plataforma Google Forms, com o objetivo de realização da pesquisa online, por questões de 

segurança, pois, em virtude da ocorrência da pandemia de COVID-19 durante os anos de 

2020 e 2021, não foi possível a aplicação de questionários presencialmente. A aplicação dos 

questionários teve início em 29 de março de 2021 e finalizou em 29 de junho do mesmo ano, 

sendo aplicado em horários alternados, por meio de envio do link digital pelas plataformas 

de redes sociais, WhatsApp, Instagram, LinkedIn e Facebook. A escolha das plataformas foi 

justificada pelo fato de encontrar-se facilmente indivíduos qualificados como público-alvo, 

tais como seguidores das páginas oficiais dos conselhos de engenharia, arquitetura e páginas 

de divulgação de temas relacionados à construção civil em tais mídias socais. Foi necessário 

que participassem da pesquisa somente indivíduos que aceitaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), com as opções de resposta “Sim” e “Não”, sendo que as pessoas 

que responderam “Não” foram direcionadas automaticamente ao encerramento do 

questionário, não participando efetivamente da pesquisa.  

Ao final da aplicação dos questionários, obteve-se um total de 477 respostas 

completas. O fluxograma demonstrado na Figura 1 demonstra como o participante foi guiado, 

na sequência, a partir de suas respostas para as perguntas adequadas. Após o aceite do TCLE, 

foram coletados dados a respeito do participante e realizada uma pergunta norteadora. Essa 

pergunta busca entender se o participante utiliza ou não alguma das ferramentas/filosofia. A 

partir disso, direcionou-se o respondente às perguntas especificas, por exemplo, caso 

utilizasse apenas o BIM, ele responderia perguntas referentes ao BIM e seria questionado se 

possui interesse em conhecer a filosofia LC e quais os motivos pelos quais ele não utiliza.  
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Figura 13 - Fluxograma do Questionário 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Em relação ao tratamento dos dados, 480 participantes responderam ao questionário 

(Apêndice A). Desse quantitativo, 477 aceitaram participar da pesquisa, e, após triagem 

inicial, foram excluídos da análise 4 participantes que responderam não ter nenhuma 

experiência na construção civil e não utilizar nenhuma das ferramentas. Logo, a análise foi 

realizada considerando as respostas de 473 participantes. Dentre as perguntas do 

questionário, havia algumas que admitiam mais de uma resposta. Nesse caso, a análise 

percentual das respostas à essas perguntas não necessariamente totalizaram 100%, pois cada 

opção da pergunta foi analisada separadamente e não as combinações de respostas. 

  



51 
 

 
 

 

4. RESULTADOS 

 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos a partir do estudo de caso e 

do questionário. Os resultados do estudo de caso foram alcançados a partir da experiência da 

autora e, como complemento, foram analisados os tópicos abordados no questionário. O 

segundo contexto, descrito neste estudo, também utilizou como base os dados coletados com 

auxílio do questionário.  

 

4.1 A visão de um profissional iniciante na construção civil - estudo de caso  

 

A partir dos resultados obtidos no estudo de caso, a autora se aprofundou nos tópicos 

do questionário para relatar o aprendizado a partir do estudo de caso. O foco de trabalho 

concentra-se na área de projetos/execução, e a utilização da metodologia BIM em conjunto 

com a filosofia Lean foi feita pela primeira vez atuando no estudo de caso. Essas respostas 

levam em conta informações gerais sobre o perfil pessoal e a experiência profissional com 

BIM e com Lean. Em relação às informações gerais da autora, esta tem formação em 

engenharia de produção, além de ser recém formada (menos de 1 ano de experiência) como 

engenheira civil.  Foram abordados os seguintes tópicos em relação ao BIM e o Lean: anos 

de experiência, dificuldades e impeditivos, benefícios, fases de utilização, níveis de 

desenvolvimento, tipos de projetos, principais desperdícios, a utilização no canteiro de obra 

e as ferramentas utilizadas. A partir desses tópicos, foram elaboradas as perguntas do 

questionário, cujas respostas da autora se encontram no Quadro 13.  

 
Quadro 13 – Respostas do questionário para o estudo de caso 

Tópicos Respostas  
Geral 

Estado Minas Gerais  
Formação  Engenheira de Produção e Civil 
Anos de experiência Menos de 1 ano 
Faixa etária De 26 a 35 anos 

Tipos de serviço Projetos Estrutural, arquitetônico, hidráulico/Sanitário, elétrico e 
execução de obra 

Porte de projeto e obra 
predominantes Pequeno e médio 

Forma de atuação Não trabalha com outros profissionais 

Compatibilização Utilizo o BIM de forma superficial, devido a outros profissionais não o 
utilizarem 
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Tipos de contrato Modelo Projeto-Construção 
Ferramenta/filosofia utilizada Utilizo o BIM com a filosofia Lean Construction 

BIM 
Experiência na ferramenta  Menos que 1 ano 

Dificuldades/impeditivos  

Resistência à mudança, tempo e custo para treinamento, dificuldade 
em relação ao processo e ferramentas, aumento da carga de trabalho 
para implantação, falta de padrões, trabalhar colaborativamente, 
conhecimento inadequado entre os colaboradores, baixo salário para 
os profissionais, motivação externa insuficiente, falta de 
entendimento/solicitação do cliente, questões legais relacionadas ao 
fornecimento e troca de dados, investimento em software e 
computadores. 

Benefícios 

Visualização de projeto, geração rápida de alternativas de projeto, 
utilização do modelo para análises, manutenção da integridade da 
informação e do projeto, geração automatizada de desenhos e 
documentos, colaboração em projeto e construção, compatibilização 
de projetos. 

Tipos de projeto/etapas Projetos Estrutural, arquitetônico, hidráulico/Sanitário, elétrico e 
execução de obra 

Referente ao nível de 
desenvolvimento 

Além de ser um sistema, possui interação com outros sistemas de 
construção. Exemplo: Projeto hidráulico e sanitário sobrepostos 
(compatibilização). E representação verificada em campo de atributos 
como tamanho, forma, localização, quantidade e orientação. Por 
exemplo: as built 

Lean 
Experiência na filosofia De 1 a 2 anos 

Dificuldades/impeditivos  

Resistência à mudança, tempo e custo para treinamento, dificuldade 
em relação ao processo e ferramentas, aumento da carga de trabalho 
para implantação, falta de padrões, trabalhar colaborativamente, 
conhecimento inadequado entre os colaboradores, baixo salário para 
os profissionais, motivação externa insuficiente, falta de transparência 
no processo, falta de entendimento/solicitação do cliente 

Benefícios 

Redução da variabilidade, do tempo de ciclo, aumento da 
flexibilidade, padronização das atividades, recursos e produtos, 
execução da melhoria contínua, rapidez de resposta devido ao 
gerenciamento visual 

Tipos de projeto/etapas Utilizo na fase operacional e comercial  

Principais desperdícios eliminados 
Desperdício de produção, de espera, de processamento, de 
movimentação, defeitos e retrabalho, atividades sem todas as entradas 
disponíveis 

Ferramentas utilizadas 

Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - VDC), 
padronização (Standardization), 
engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE)), gerenciamento 
baseado em valor ou mapeamento do fluxo de valor (MFV) /Value 
based management (VBM) or value stream mapping (VSM), estudo 
preliminar (First run study – PDCA), gestão visual 

Canteiro de obras BIM-LEAN Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução 
Fonte: Elaborado pela Elaborado pela autora (2021). 

 

Em relação ao campo compatibilização, abordado no tópico informações gerais 

(Quadro 13), foi realizada uma conexão entre o projeto arquitetônico (arquivo tipo. rvt7) com 

                                                 
7  Extensão do arquivo gerado pelo software Revit da Autodesk. 
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o IFC do projeto estrutural. O desenvolvimento dos projetos foi por arquivos separados, a 

fim de não sobrecarregar o computador e devido à utilização separada de cada template8. Tal 

uso em separado reduz o tamanho do arquivo e divide os tipos de famílias 9 para cada 

disciplina. Além disso, o arquivo mostra as modificações realizadas, por exemplo, se for 

alterada a localização de uma janela, aparecerá notificação, no programa, ao se abrir o projeto 

arquitetônico. Tal fato auxilia na manutenção da integridade dos dados. Dessa forma, 

aconselha-se a realização de modificações no arquivo de origem do vínculo e depois atualizá-

lo no projeto em que está sendo utilizado.  

Em relação à utilização da metodologia BIM, foram observadas inicialmente 

dificuldades e impeditivos como a carga inicial de trabalho maior devido à necessidade de 

aprendizagem da ferramenta BIM. Em nível básico, o tempo decorrido para a aprendizagem 

da ferramenta BIM foi em torno de 3 meses. Além disso, notou-se que a maioria dos cursos 

disponíveis para aprendizagem não explicavam substancialmente a parte teórica do BIM.  

Logo, a aprendizagem era focada na ferramenta, ou seja, na aplicabilidade da plataforma para 

desenho. Nos desenvolvimentos dos projetos foi percebida a necessidade de se aprofundar 

em parâmetros específicos a fim de entender o mecanismo de funcionamento da metodologia 

BIM. Foram utilizados templates pré configurados, visto que o conhecimento era básico e o 

tempo disponível para realização dos projetos era curto. Dessa forma, as dificuldades foram 

aparecendo. Dentre elas, o questionamento da interoperabilidade entre softwares de versões 

diferentes, a personalização de famílias, lentidão e travamento do software devido às 

restrições de hardware.  

Outro fator que contribuiu para aumento da carga de trabalho foi a falta de 

padronização e organização do processo. Tal fato mostrou a necessidade de realizar o 

mapeamento do processo, para assim ter a sequência do que seria realizado, otimizando o 

tempo gasto nos projetos seguintes. Em relação à dificuldade quanto ao conhecimento dos 

colaboradores que atuaram na execução do projeto abordado neste trabalho, foi preciso 

explicar de modo simplificado o panorama geral do uso do BIM.  Devido à falta de 

conhecimento dos profissionais acerca do uso, houve a necessidade de contextualizar a 

relação presente entre computador e operador, a fim de esclarecer como funcionariam as 

alterações de projeto via software e como essas alterações podem impactar nos demais 

projetos. Como exemplo, a mudança de uma dimensão de janela ou porta no projeto 

                                                 
8 Modelo com uma estrutura predefinida. 
9 Grupos de elementos com propriedades configuráveis. 
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arquitetônico impactam diretamente no projeto estrutural e no hidráulico/sanitário. Outro 

aspecto foi a falta de entendimento do cliente sobre o funcionamento do processo construtivo. 

A ideia de que “no canteiro tudo se resolve” foi um dos maiores problemas a se destacar, 

além da dificuldade de visualizar previamente o resultado da construção. Mesmo com a 

utilização de um arquivo 3D disponibilizado ao cliente e aos executores, houve mudanças 

significativas a ponto de ser preciso protocolar o projeto novamente no órgão fiscalizador. O 

arquivo em 3D foi disponibilizado em formato pdf e apenas foi possível visualizar em 

celulares equipados com sistema operacional Android10.  

Em relação aos benefícios observados, são facilmente perceptíveis a visualização e a 

compatibilização dos projetos, além da geração automatizada de desenhos e documentos. Os 

colaboradores tiveram maior facilidade no entendimento do projeto 3D, em relação ao projeto 

2D. Esse fato ocorreu devido à familiaridade com a construção civil. Neste caso, essa 

visualização de como a obra ficaria guiou os colaboradores e os auxiliou nas dúvidas quanto 

à ocupação do espaço e à interação com outras disciplinas, como por exemplo estrutural 

versus hidráulico/sanitário. Em relação à geração automatizada de desenhos e documentos, 

os mesmos foram essenciais para os quantitativos iniciais e manutenção da veracidade das 

informações contidas nos cortes e fachadas. A veracidade das informações foi passível de ser 

verificada em virtude de a informação ser integrada e parametrizada.   

A utilização da filosofia Lean foi fundamental para a aplicação do BIM, pois apoiou 

esse processo de forma a orientar e mapear as fases de projeto e execução.  Portanto, pôde-

se notar semelhanças entre dificuldades/impeditivos do BIM e Lean. Do mesmo modo, foram 

notadas semelhanças entres benefícios de ambos. Isso demonstra a sinergia entre o BIM e o 

LC neste estudo de caso. As diferenças encontradas no campo das dificuldades/impeditivos 

são questões legais relacionadas ao fornecimento e troca de dados, investimento em software 

e computadores, presentes apenas no BIM. Por outro lado, a falta de transparência no 

processo foi uma dificuldade/impeditivo observado no uso do LC. Dentre os principais 

benefícios observados a partir dessa utilização integrada (BIM+LC), tem-se a redução da 

variabilidade do processo, visto que auxiliou no mapeamento das variáveis de controle da 

obra, como por exemplo a falta de material no mercado devido a pandemia do covid-19. Foi 

necessário o reajuste de atividades realizadas enquanto o material estava em falta. Desta 

forma, necessitaram-se a padronização e planejamento dos materiais e serviços, devido à 

escassez desses materiais no mercado.  

                                                 
10 Nome do sistema operacional baseado em Linux que opera em celulares (smartphones). 
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Os demais benefícios citados no Quadro 13 foram observados de forma conjunta no 

processo construtivo. Por exemplo, a redução da variabilidade foi analisada por informações 

de cenários mercadológicos. Outro benefício observado foi em relação ao gerenciamento 

visual, o qual obteve certa rapidez de resposta quanto às dúvidas de projeto e execução. Dessa 

forma, a partir dos benefícios notaram-se os desperdícios evitados, tais como de produção, 

de espera, de processamento, de movimentação, de defeitos e retrabalho e de atividades sem 

todas as entradas disponíveis.  

Quanto à utilização das ferramentas, por exemplo, no canteiro de obras, foram 

entregues todos os projetos para a equipe em formato A1, porém existiram dificuldades no 

manuseio e utilização desse recurso. Após a percepção desta dificuldade, com a intenção de 

dar prosseguimento ao projeto, foi montado um caderno em formato A4 contendo as etapas 

da construção, entregues no início de cada etapa, como forma de obrigar a utilização dos 

projetos. A cada etapa finalizada, era colocado em uma pasta separada o caderno em A4 para 

possíveis consultas. Este processo de gerar cadernos em A4 acarretou um trabalho não 

previsto, despendendo um tempo maior e dedicação por parte do engenheiro responsável.  O 

resultado alcançado acima, descreve a ferramenta PDCA.  

 

4.2 A visão de profissionais da área   

O questionário (Apêndice A) foi composto de perguntas que visaram obter 

informações gerais dos participantes e sua experiência com as ferramentas BIM e a filosofia 

LC. Foram analisadas as respostas ao questionário de um total de 473 pessoas. Para a 

apresentação dos resultados do questionário, foi realizada uma análise do panorama geral dos 

participantes (Figura 14). Essa análise levou em conta principalmente a utilização do BIM, 

do LC e do BIM/LC. Por meio dos resultados do questionário foi possível verificar que 

existem participantes que utilizam o apenas o BIM (43%), apenas o LC (3%) e ambos (15%). 

Dos participantes que utilizam apenas o BIM, em torno de 50% disseram conhecer o LC e 

45% demonstraram interesse em conhece-lo. Já aqueles que utilizam apenas o LC, em torno 

de 94% disseram conhecer o BIM e 6% demonstraram interesse em conhece-lo. Ainda em 

relação aos 473 participantes, 39 % (184) disseram não utilizar o BIM nem o LC. Foi feita 

então uma análise do panorama deste grupo (Figura 15). Desses 184 participantes, 23,5% 

(43) disseram que conhecem a utilização conjunta BIM/LC, enquanto 59 disseram conhecer 

apenas o BIM e 0,5% apenas o LC. Já 17% (32) disseram sequer conhecer nenhuma das 

ferramentas/filosofia.  
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 Figura 14 - Panorama geral da amostra 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
. 

Figura 15 - Panorama dos participantes que não utilizam o BIM e/ou LC 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

A partir do panorama geral da amostra, foi possível identificar quantos participantes 

utilizam as BIM/LC (em conjunto e separadas) e quantos não utilizam. Além disso foi 

possível quantificar o grau de interesse desses participantes no BIM e no LC e na sinergia 

entre eles. Contudo, tornou-se necessário levar em consideração as demais variáveis 

envolvidas no questionário. Para verificar a relação das variáveis com a utilização e o 

conhecimento do BIM, do LC e da sinergia, foram feitos panoramas (Quadro 14). Essas 

sistematizações foram elaboradas com base nas variáveis específicas (Quadros 15 e 16) e 

variáveis em comum (tópico 4.2) com a ação de utilizar o BIM/LC e a sinergia entre eles.  
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Quadro 14 - Sistematização dos dados da pesquisa 
ID Aspectos levantados Informações/dados utilizadas  

1 Perfil dos Participantes 

Estado, formação acadêmica, tempo de experiência na 
construção civil, faixa etária, serviços oferecidos, porte da 

obra, forma de trabalho, compatibilização, tempo de 
experiência na ferramenta/filosofia 

2 Ferramentas LC Formação acadêmica, faixa etária, tempo de experiência 
LC  

3 Benefícios BIM -LC / BIM / LC Formação acadêmica, tempo de experiência BIM e no LC 

4 Dificuldades no uso do BIM/LC Formação acadêmica, tempo de experiência BIM e no LC 

5 Eliminação de desperdícios a partir do 
LC Formação acadêmica, tempo de experiência no LC 

6 O BIM/LC no Canteiro de Obra  Formação acadêmica, tempo de experiência BIM e no LC 

7 Grau de Maturidade no uso do BIM/LC 

Formação acadêmica, tempo de experiência BIM e no LC, 
ferramentas LC, benefícios BIM e LC, dificuldades BIM e 
LC, desperdícios LC, canteiro de obra, serviços oferecidos 

em BIM 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Quadro 15 - Relação entre as variáveis especificas e a ação 1/2 

Variáveis Específicas/ Ação  Utilizo o 
BIM e o LC 

Utilizo o 
LC 

Utilizo o 
BIM 

Não utilizo 
o BIM e o 

LC 

Anos de experiência x x x   
Dificuldades / impeditivos x x x x 
Benefícios o BIM x   x   
Benefícios LC x x     
Fase LC x x     
Tipo de projeto x   x   
Nível de desenvolvimento x   x   
Principais desperdícios LC x x     
Canteiro de obra  x x x   
Ferramenta Lean x x     
Grau de interesse       x 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 16 - Relação entre as variáveis especificas e a ação 2/2 

Variáveis Específicas/ 
Ação  

Conheço 
o LC 

Conheço 
o BIM 

Não 
conheço o 
BIM e o 

LC 

Utilizo o Lean 
e conheço o 

BIM, mas não 
implemento 

Utilizo o BIM 
e conheço o 
Lean, mas 

não 
implemento 

Interesse 
em 

conhecer 
o LC 

Interesse 
em 

conhecer 
o BIM 

Anos de experiência               
Dificuldades / impeditivos x x x x x x x 
Benefícios o BIM   x x x       
Benefícios LC x   x   x     
Fase LC               
Tipo de projeto               
Nível de desenvolvimento               
Principais desperdícios LC x       x     
Canteiro de obra  x x x x x     
Ferramenta Lean x   x   x     
Grau de interesse     x     x x 

 Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 
Para o desenvolvimento dos tópicos, a amostra global (473 participantes) foi 

subdividida a partir da ação de utilização do BIM/LC. Essa subdivisão considerou a categoria 

formação acadêmica (Tabela 1) e tempo de experiência na ferramenta/filosofia (Tabela 2 e 

Tabela 3). Já em relação à análise dos benefícios/dificuldades BIM, a amostra foi de 

participantes que utilizam o BIM+LC (70) e o BIM (203), totalizando 273. Sobre as 

ferramentas/desperdícios LC, foram de participantes que utilizam o BIM+LC (70) e o LC 

(16), totalizando 86. Para análise da variável canteiro de obra, foram os respondentes que 

utilizam o BIM+LC (70), BIM (203) e o LC (16), totalizando 289. 
Tabela  1 - Amostra separada por formação acadêmica e utilização do BIM/LC 

Formação acadêmica  BIM+LC BIM  LC  
Engenheiro Civil 48 95 10 
Arquiteto 17 90 5 
Outros 11 5 18 1 
Total de participantes 70 203 16 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Tabela  2 - Amostra separada por tempo de experiência no BIM e utilização do BIM/LC 
Tempo de experiência no BIM BIM+LC BIM  

Menos que 1 ano 14 48 
De 1 a 2 anos 15 60 
De 3 a 5 anos 19 57 
De 5 a 7 anos 9 16 
Acima 7 anos 13 22 
Total de participantes 70 203 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

  

                                                 
11 engenheiro eletricista, ambiental, automação, produção, segurança do trabalho, técnicos, entre outros. 
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Tabela  3 - Amostra separada por tempo de experiência no LC e utilização do BIM/LC 

Tempo de experiência no LC BIM+LC LC 
Menos que 1 ano 20 4 
De 1 a 2 anos 24 3 
De 3 a 5 anos 13 4 
De 5 a 7 anos 6 1 
Acima 7 anos 7 4 
Total de participantes 70 16 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

4.2.1 Perfil dos Participantes do questionário 

 

A pesquisa contou com uma amostra de 473 participantes com predominância para 

participantes de São Paulo (30%) e Minas Gerais (24%), conforme ilustrado no Gráfico 1. 

Quanto à formação acadêmica dos participantes, 52% são engenheiros civis, 39% arquitetos 

e urbanistas e 9% outros (engenheiro eletricista, ambiental, automação, produção, segurança 

do trabalho, técnicos, entre outros). Desse modo, foi feita a categorização por formação 

acadêmica, levando-se em conta o tempo de experiência na construção civil (Gráfico 2). O 

grupo “outros” é composto por profissionais que não possuem experiência na construção 

civil e/ou que não são arquitetos e/ou engenheiros civis. Desta forma, caso o participante for 

engenheiro civil, porém não possui experiência na construção civil, foi contabilizado no 

grupo outros.  
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Gráfico 1 - Porcentagem de participantes por estado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 
Gráfico 2 - Porcentagem das categorias 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quanto à experiência na Construção Civil, 60% da amostra foi composta por 

profissionais com experiência menor ou igual a 6 anos, conforme o Gráfico 3.  Em relação à 

faixa etária, 52% possuem entre 26 a 35 anos e 26% de 20 a 25 anos, conforme Tabela 4. 
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Gráfico 3 - Porcentagem Tempo de Experiência na Construção 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 
Tabela   4 - Faixa etária da amostra 

Faixa Etária  % 
De 26 a 35 anos 52 
De 20 a 25 anos 26 
De 36 a 45 anos 13 
De 46 a 55 anos 6 

Acima de 55 anos 3 
Abaixo de 20 anos 0,2 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Entre os tipos de serviços oferecidos, 64% dos profissionais realizam projetos 

arquitetônicos e 26%, projetos estruturais, de acordo com o Gráfico 4. Em relação ao porte 

da obra, 59% afirmam que trabalham com obras de pequeno porte e 49% com médio porte 

(Gráfico 5).  
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Gráfico 4 - Tipos de serviços oferecidos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Gráfico 5 – Porcentagem de respondentes considerando o Porte da Obra 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Considerando a elaboração de projetos, gerenciamento e execução de obras, 30% da 

amostra trabalha com equipe de 3 a 5 pessoas, 19% com mais uma pessoa e 18% com equipe 

acima de 10 pessoas, como mostrado no Gráfico 6. No campo outros, foi informado que que 

depende do tipo e do porte do serviço para a definição de uma equipe. 
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Gráfico 6 – Porcentagem baseada na forma de trabalhar 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Em relação a compatibilização de projetos, 34% fazem pelo AutoCAD, 28% utilizam 

o BIM de forma superficial devido a outros profissionais não utilizarem, 25% utilizam o BIM, 

sendo que todos os outros profissionais utilizam esse recurso, e 9% não utilizam nenhuma 

ferramenta para compatibilização, de acordo com o Gráfico 7. E 5% citaram que depende do 

tipo de projeto e dos profissionais envolvidos. Um dos participantes citou que participa de 

um sistema híbrido, no qual o projeto é feito em BIM e o projeto executivo em AutoCAD, e 

outro acrescentou que a realização do projeto em BIM possui um custo maior.  
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Gráfico 7 - Tipos e compatibilização de projetos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Em relação à utilização do BIM com o LC (70 participantes), 27% possuem 
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Gráfico 8- Porcentagem de utilização do BIM/LC x Tempo de experiência do BIM/LC 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

No tocante à relação aos tipos de projetos em BIM (Gráfico 9) analisado pela 

utilização do BIM+LC (70 participantes) e o uso isolado do BIM (203 participantes), foram 

analisadas 273 respostas. Neste conjunto, destacam-se que 79% realizam em BIM os projetos 

arquitetônicos, 49% hidráulico/sanitário, 49% estrutural, e 44% elétrico. Foram listadas no 

campo “outros” os seguintes serviços prestados em BIM: manutenção e operação, projeto de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), projeto de interiores, coordenação, 
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Gráfico 9 - Porcentagem de utilização do BIM/LC x tipos de projetos BIM 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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arquitetos foi a Construção Virtual do Projeto (55%), e em segundo lugar a padronização 

(50%), seguida da Entrega integrada de projetos (41%). Em relação aos engenheiros civis, as 

ferramentas mais utilizadas seguem a mesma ordem da ação de utilização das 

ferramentas/filosofia. Para as demais formações acadêmicas da amostra utilizada neste 

tópico, a padronização (67%), a gestão visual (50%) e o LPS (50%) são as mais utilizadas.  

 
Tabela  5 - Porcentagem do uso das Ferramentas versus a utilização do BIM/LC 

Ferramentas BIM + LC  LC  Ação: Utilização  
Construção Virtual do Projeto (Virtual Design 
construction - VDC) 56 6 47 

Entrega integrada de projetos (Integrated project 
delivery (IPD)) 30 31 30 

Padronização (Standardization) 56 56 56 
Engenharia simultânea (Concurrent Engineering 
(CE)) 20 0 16 

Último sistema planejador (Last planner system 
(LPS)) 24 19 23 

6 Sigma 26 19 24 
Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento 
do fluxo de valor (MFV) /Value based management 
(VBM) or value stream mapping (VSM) 

16 25 17 

Estudo preliminar (First run study – PDCA) 39 44 40 
Just-in-time (JIT) 37 38 37 
Gestão Visual 47 56 49 
Desconheço as ferramentas 7 0 6 
Outros  4 6 5 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Tabela  6 - Porcentagem do uso das Ferramentas versus a utilização do BIM/LC por categorias 
Ferramentas LC Engenheiro Civil Arquiteto  Outros  

Construção Virtual do Projeto (Virtual Design 
construction - VDC) 43 55 50 

Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery 
(IPD)) 26 41 33 

Padronização (Standardization) 57 50 67 
Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE)) 17 14 17 
Último sistema planejador (Last planner system (LPS)) 22 18 50 
6 Sigma 26 27 0 
Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do 
fluxo de valor (MFV) /Value based management (VBM) 
or value stream mapping (VSM) 

22 5 17 

Estudo preliminar (First run study – PDCA) 45 36 0 
Just-in-time (JIT) 40 32 33 
Gestão Visual 53 36 50 
Desconheço as ferramentas 3 9 17 
Outros  5 5   

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Foi analisada a relação do uso das ferramentas versus o tempo de experiência no LC 

(Tabela 7). Assim como no contexto geral desta amostra (Tabela 5), as ferramentas mais 

utilizadas foram: padronização, gestão visual e construção virtual de projeto, 
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respectivamente. No caso das ferramentas PDCA, IPD, MFV, a frequência de usuários 

aumenta em relação ao tempo de experiência. Os participantes que afirmaram desconhecer 

as ferramentas possuem tempo de experiência menores que 2 anos. 

 
Tabela  7 - Porcentagem de participantes que utilizam as ferramentas LC versus tempo de experiência no LC. 

Ferramentas LC   
Menos 
que 1 
ano 

De 1 a 
2 anos 

De 3 a 5 
anos 

De 5 a 
7 anos 

Acima 7 
anos 

Construção Virtual do Projeto (Virtual Design 
construction - VDC) 33 44 53 57 64 

Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery 
(IPD)) 21 26 41 43 36 

Padronização (Standardization) 42 63 47 71 73 
Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE))  0 22 18 29 27 
Último sistema planejador (Last planner system (LPS)) 21 22 35 14 18 
6 Sigma 25 30 18 43 9 
Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do 
fluxo de valor (MFV) /Value based management (VBM) 
or value stream mapping (VSM) 

8 11 24 43 27 

Estudo preliminar (First run study – PDCA) 21 41 41 57 64 
Just-in-time (JIT) 21 48 41 57 27 
Gestão Visual 29 44 59 71 73 
Desconheço as ferramentas 17 4       

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Quanto à faixa etária desse grupo de 86 profissionais, 43% possuem de 26 a 35 anos, 

29% de 20 a 25 anos, 15% de 36 a 45 anos, 9% de 46 a 55 anos e 3% acima de 55 anos 

(Gráfico 10). Logo, a amostra foi composta por 72% dos participantes com menos de 35 anos 

de idade.  

 
Gráfico 10 - Porcentagem da faixa etária dos participantes que utilizam as ferramentas LC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Os participantes que conhecem o BIM e o LC, e/ou apenas o LC, porém não 

implementam, totalizam 145. As ferramentas mais conhecidas (Tabela 8) foram o PDCA 

(54%), o Just in Time (48%), 6 Sigma (36%), padronização (26%), e gestão visual (25%). 

No caso do PDCA, é o quarto mais utilizado (40%), e, por outro lado, é o mais conhecido 

(54%). Já o 6 sigma é um dos mais utilizados pelos participantes que possuem de 5 a 7 anos 

(43%) de experiência no LC. Portanto, as ferramentas mais conhecidas diferem em ordem de 

importância se comparadas às que são utilizadas. 

 
Tabela  8 - Porcentagem das ferramentas LC versus os participantes que conhecem o BIM+LC e o LC 

Ferramentas LC BIM + LC LC Ação: Conhecer  
Construção Virtual do Projeto (Virtual Design 
construction - VDC) 26 23 23 

Entrega integrada de projetos (Integrated project 
delivery (IPD)) 14 16 15 

Padronização (Standardization) 23 26 26 
Engenharia simultânea (Concurrent Engineering 
(CE)) 21 10 13 

Último sistema planejador (Last planner system 
(LPS)) 5 12 10 

6 Sigma 42 33 36 
Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento 
do fluxo de valor (MFV) /Value based 
management (VBM) or value stream mapping 
(VSM) 

14 11 12 

Estudo preliminar (First run study – PDCA) 51 55 54 
Just-in-time (JIT) 53 45 48 
Gestão Visual 63 9 25 
Desconheço as ferramentas 14 15 14 
Outros  2  0 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

4.2.3 Benefícios do BIM e do Lean Construction 

 

Em relação aos benefícios BIM, a amostra foi composta de profissionais que utilizam 

o BIM e o LC conjuntamente (70) e apenas o BIM (203), totalizando 273 participantes. Em 

contrapartida, quando se trata de benefícios LC, a amostra é constituída de profissionais que 

utilizam apenas o LC (16) e o BIM em conjunto com o LC (70), resultando em 86 

participantes.  

Em relação ao BIM, os benefícios mais observados por quem utiliza (Gráfico 11) são: 

visualização de projeto (92%), compatibilização de projetos (79%) e geração rápida de 

alternativa de projetos (68%). Os participantes citaram outros benefícios do BIM, tais quais: 

dinamismo na atualização das informações, estudo de massas e a extração de quantitativos. 

Para os arquitetos (Gráfico 12) os benefícios mais observados são: visualização de projetos 
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(92%), geração rápida de alternativa de projetos (82%) e geração automatizada de desenhos 

e documentos (80%). Já em relação aos engenheiros civis, os benefícios apresentados são os 

mesmos notados pelo conjunto que compõe a amostra deste tópico (273 participantes).  

 
Gráfico 11 - Porcentagem dos benefícios BIM separados por utilização do BIM/LC 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Gráfico 12 - Porcentagem dos benefícios BIM versus formação acadêmica a partir da utilização do BIM/LC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em relação aos benefícios observados quanto ao tempo de experiência no BIM 

(Tabela 9), a visualização de projetos teve o maior destaque para todas as categorias de 

tempo. Em seguida, apareceu a compatibilização de projetos, que, com exceção da categoria 

de 3 a 5 anos, foi a mais destacada. A geração rápida de alternativas de projetos foi a terceira 

em maior destaque (sendo a segunda mais apontada pelos participantes da categoria de 3 a 5 

anos). Além disso, para os participantes com experiência de 5 a 7 anos, a utilização do modelo 

de análises também foi o terceiro benefício mais destacado (76%), junto à geração rápida de 

alternativas de projeto. Já em relação àqueles que possuíam experiência acima de 7 anos, o 

terceiro benefício foi a geração automatizada de desenhos e documentos (91%). 

 
Tabela  9 - Porcentagem dos benefícios BIM versus tempo de experiência BIM  

Benefícios BIM / Experiência BIM Menos que 1 
ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 5 
anos 

De 5 a 
7 anos 

Acima 
7 anos 

Visualização de Projeto 89 89 95 92 94 
Compatibilização de projetos 69 80 78 80 94 
Geração rápida de alternativas de projeto 58 67 82 76 89 
Geração automatizada de desenhos e documentos 52 65 74 64 91 
Utilização do modelo para análises 53 57 74 76 80 
Colaboração em projeto e construção 42 55 68 64 86 

Manutenção da integridade informação e do 
projeto 

34 43 51 64 77 

Simulação e Automatização do processo de 
planejamento 

21 39 41 52 57 

Outros 2 3 3 4 3 
Desconheço os benefícios 2         

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Em relação ao LC, os benefícios mais observados pelos participantes que compõem 

a amostra deste tópico (Tabela 10) foram: redução do tempo de ciclo (71%), padronização 

das atividades recursos e produtos (67%) e a execução da melhoria contínua (65%). No que 

diz respeito aos engenheiros civis (Tabela 11) foram: redução do tempo de ciclo (71%), 

redução da variabilidade (69%), padronização das atividades recursos e produtos (67%). 

Relativamente aos arquitetos foram: redução do tempo de ciclo (73%), execução da melhoria 

contínua (68%) e padronização das atividades, recursos e produtos (64%). Relativamente ao 

grupo Outros, os benefícios foram: padronização das atividades recursos e produtos (83%), 

redução do tempo do ciclo (67%), rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual (67%) 

e controle da qualidade pela padronização e atendimento as especificações do produto (67%).  
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Tabela  10 - Porcentagem dos benefícios LC separados por utilização do BIM/LC 

Benefícios LC BIM + LC LC Ação: 
Utilização  

Redução do tempo do ciclo 73 10 71 
Padronização das atividades recursos e produtos 70 9 67 
A execução da melhoria contínua 63 12 65 
Redução da variabilidade 66 44 62 

Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 
especificações do produto 53 11 56 

Utilização de ferramenta para controle da produção 54 8 53 
Aumento da flexibilidade 51 7 50 
Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual 53 4 48 
Redução dos itens em estoque 49 5 45 

Foco nas ações pela análise do fluxo de valor 50 4 45 

Gestão participativa respaldada em análise de processos em dados e 
resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos 40 4 37 

Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 
requisitos dos clientes 37 5 36 

Benchmarking 31 6 33 
Outros 0 1 1 
Desconheço os benefícios 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Tabela  11 - Porcentagem dos benefícios LC versus a utilização do BIM/LC por categorias 

Benefícios LC Engenheiro 
Civil Arquiteto Outros  

Redução da variabilidade 69 50 33 
Redução do tempo do ciclo 71 73 67 
Redução dos itens em estoque 52 32 33 
Aumento da flexibilidade 52 50 33 
Utilização de ferramenta para controle da produção 62 32 50 
Padronização das atividades recursos e produtos 67 64 83 
A execução da melhoria contínua 66 68 50 
Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual 47 45 67 
Foco nas ações pela análise do fluxo de valor 47 41 50 

Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 
requisitos dos clientes 

36 36 33 

Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 
especificações do produto 

57 50 67 

Gestão participativa respaldada em análise de processos em 
dados e resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos 

40 27 50 

Benchmarking 38 14 50 
Outros 2 0 0 
Desconheço os benefícios 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Na adoção do LC (Tabela 12), os benefícios relevantes em todas as categorias 

profissionais, com variados tempos de experiência, foram: redução da variabilidade, 

padronização das atividades, recursos e produtos, execução da melhoria contínua, e controle 

da qualidade pela padronização e atendimento as especificações do produto. A utilização de 

ferramenta para controle de produção foi pouco observada: apenas na categoria menos que 1 

ano, marcando o patamar de 100% na categoria de 5 a 7 anos. Por outro lado, o benchmarking 

foi o benefício que teve menos relevância dentre todos, marcando patamares de 13% e 14% 

nas categorias menos que 1 ano e de 5 a 7 anos. Outro ponto a se notar: a categoria acima de 

7 anos apontou percentuais consideráveis em todas as categorias de tempo. 

 
 

Tabela  12 - Porcentagem dos benefícios LC versus o tempo de experiência LC 

Benefícios LC / Experiência LC Menos 
que 1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 5 
anos 

De 5 a 7 
anos 

Acima 7 
anos 

Redução da variabilidade 42 63 71 71 82 
Padronização das atividades recursos e 
produtos 50 78 65 86 73 

Redução dos itens em estoque 25 48 53 71 55 
A execução da melhoria contínua 46 70 71 71 82 
Redução do tempo do ciclo 54 70 88 86 73 
Utilização de ferramenta para controle da 
produção 25 52 65 100 73 

Aumento da flexibilidade 29 56 53 71 64 
Rapidez de resposta devido ao gerenciamento 
visual 33 33 65 71 73 

Gestão participativa respaldada em análise de 
processos em dados e resultados gerados pelo 
sistema e grupos de trabalhos 

21 26 53 57 64 

Benchmarking 13 37 41 14 64 
Controle da qualidade pela padronização e 
atendimento as especificações do produto 46 48 59 86 73 

Análises e decisões no processo tendo como 
um dos focos os requisitos dos clientes 29 33 47 29 45 

Foco nas ações pela análise do fluxo de valor 33 44 59 43 55 
Outros 4 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Em relação aos participantes que não utilizam, mas conhecem o BIM+LC e apenas 

LC (Tabela 13), a redução do tempo de ciclo, execução da melhoria contínua e padronização 

das atividades e produtos foram os benefícios que mais se destacaram. Por outro lado, 

análises e decisões no processo tendo como um dos focos os requisitos dos clientes e 

benchmarking foram apontadas por menores percentuais de respondentes.  
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Tabela  13 - Porcentagem dos benefícios LC a partir dos participantes que conhecem o BIM+LC e o LC 
Benefícios LC BIM + LC LC Ação: Conhecer  

Redução do tempo do ciclo 63 52 55 
A execução da melhoria contínua 58 49 52 
Redução dos itens em estoque 51 51 51 
Padronização das atividades recursos e produtos 47 49 48 
Aumento da flexibilidade 44 31 35 
Utilização de ferramenta para controle da produção 28 35 33 
Redução da variabilidade 33 32 32 
Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual 26 33 31 
Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 
especificações do produto 40 25 29 

Foco nas ações pela análise do fluxo de valor 16 20 19 
Gestão participativa respaldada em análise de processos em 
dados e resultados gerados pelo sistema e grupos de 
trabalhos 

14 20 18 

Análises e decisões no processo tendo como um dos focos 
os requisitos dos clientes 12 18 16 

Desconheço os benefícios 12 16 14 
Benchmarking 14 14 14 
Outros 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

4.2.4 Dificuldades no uso do BIM e do Lean Construction 

 

Em relação às dificuldades BIM, a amostra foi composta de profissionais que utilizam 

o BIM e o LC conjuntamente (70) e apenas o BIM (203), totalizando 273 participantes. Em 

contrapartida, quando se trata de dificuldades LC, a amostra foi constituída de profissionais 

que utilizam apenas o LC (16) e o BIM em conjunto com o LC (70), resultando em 86 

participantes.  

Para os participantes que utilizam o BIM e o LC conjuntamente, e o BIM 

separadamente, as 3 maiores dificuldades BIM (Tabela 14) foram: investimento em software 

e computadores (58%), resistência à mudança (54%), e tempo e custo para treinamento 

(44%). Em relação aos participantes que apenas conhecem o BIM+LC (43 profissionais). 

porém não implementam, as principais dificuldades foram: investimento em software e 

computadores (53%), tempo e custo para treinamento (49%) e conhecimento inadequado 

entre os trabalhadores (33%). No que diz respeito aos participantes que apenas conhecem o 

BIM (123 profissionais), porém não implementam (Tabela 15), a ordem de dificuldades se 

inverte nas posições 1° e 2° lugar em relação ao BIM+LC. As principais dificuldades foram: 

tempo e custo para treinamento (42%), investimento em software e computadores (34%), e 

conhecimento inadequado entre os trabalhadores (26%). Quanto ao interesse em aprender 

sobre o BIM (32 participantes), as dificuldades foram: tempo e custo para treinamento (53%), 

investimento em software e computadores (28%), e nenhum motivo aparente (19%).    
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Tabela  14 - Porcentagem das dificuldades BIM a partir da utilização da ferramenta / filosofia 
Dificuldades BIM  BIM+LC BIM Ação: Utilização  

Investimento em software e computadores 63 56 58 
Resistência à mudança 67 49 54 
Tempo e custo para treinamento 47 43 44 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 40 43 42 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 44 30 33 
Falta de padrões 40 31 33 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 34 22 25 
Baixo salário para os profissionais 20 25 23 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 33 20 23 
Trabalhar colaborativamente 24 21 22 
Falta de comprometimento da alta administração 19 12 14 
Motivação externa insuficiente 11 11 11 
Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca de dados 9 4 5 
Outros 1 4 4 
Falta de transparência no processo 6 1 3 
Corrupção 1 2 2 
Falta de seguro 1 0 0,4 
Desconheço as dificuldades e/ou impeditivos 0 1 0,4 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 
 

Tabela  15 - Porcentagem das dificuldades BIM a partir dos participantes que conhecem/interessam no BIM / 
LC 

Dificuldades BIM  BIM+LC BIM Ação: Conhecer Ação: Interesse  
Resistência à mudança 14 20 18 13 
Tempo e custo para treinamento 49 42 44 53 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 16 21 20 9 
Aumento da carga de trabalho inicial para 
implantação 21 17 18 9 

Trabalhar colaborativamente 2 7 5 3 
Falta de padrões 12 8 9 9 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 33 26 28 6 
Baixo salário para os profissionais 7 7 7 9 
Corrupção 0 1 1 0 
Motivação externa insuficiente 19 15 16 13 
Falta de transparência no processo 2 1 1 0 
Falta de comprometimento da alta administração 12 6 7 13 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 19 12 14 9 
Questões legais relacionadas ao fornecimento e 
troca de dados 0 1 1 6 

Investimento em software e computadores 53 34 39 28 
Falta de seguro 0 0 0 0 
Desconheço as dificuldades e/ou impeditivos 0 0 0 0 
Nenhum motivo aparente 9 7 8 19 
Outros 12 12 12 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

No que diz respeito aos arquitetos e engenheiros civis (Tabela 16), a terceira mais 

relevante dificuldade com o BIM foi o conhecimento inadequado entre os trabalhadores (46% 

e 41%). Já para a categoria outros (Tabela 16) o terceiro lugar é em relação ao tempo e custo 

para treinamento (48%). A dificuldade em investimento em software e computadores aparece 

em primeiro lugar em todas categorias e, em segundo lugar, a resistência à mudança. 
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Tabela  16 - Porcentagem das dificuldades BIM versus formação acadêmica a partir da utilização do BIM/LC 
Dificuldades BIM Engenheiro Civil Arquitetos  Outros 

Resistência à mudança 56 51 52 
Tempo e custo para treinamento 44 44 48 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 21 26 43 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 33 35 30 
Trabalhar colaborativamente 20 25 22 
Falta de padrões 30 37 30 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 41 46 35 
Baixo salário para os profissionais 19 30 22 
Corrupção 3 1  0 
Motivação externa insuficiente 10 12 13 
Falta de transparência no processo 3 3 0  
Falta de comprometimento da alta administração 11 16 17 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 20 23 43 
Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca de dados 4 5 17 
Investimento em software e computadores 57 56 70 
Falta de seguro 1 0 0 
Desconheço as dificuldades e/ou impeditivos 1 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

A partir do tempo de experiência BIM (Tabela 17), os respondentes que informaram 

possuir de 5 a 7 anos e acima de 7 anos obtiveram algumas dificuldades diferentes do 

panorama geral, tais como: conhecimento inadequado entre os trabalhadores e falta de 

entendimento/solicitação do cliente. Por outro lado, a falta de seguro, corrupção, e questões 

legais relacionadas a fornecimento e troca de dados foram apontadas por menores patamares 

dentro das dificuldades abordadas. 

 
Tabela  17 - Porcentagem das dificuldades BIM versus o tempo de experiência BIM 

Dificuldades BIM  Menos 
que 1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 5 
anos 

De 5 a 7 
anos 

Acima 7 
anos 

Resistência à mudança 45 47 62 56 66 
Tempo e custo para treinamento 52 45 41 20 54 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 32 23 21 20 29 
Aumento da carga de trabalho inicial para 
implantação 24 27 38 40 49 

Trabalhar colaborativamente 16 20 22 24 34 
Falta de padrões 23 29 33 40 54 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 32 43 38 60 54 
Baixo salário para os profissionais 16 16 38 16 26 
Corrupção 0 3 3 0 3 
Motivação externa insuficiente 10 13 11 8 14 
Falta de transparência no processo 2 1 3 4 6 
Falta de comprometimento da alta administração 6 8 16 12 34 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 5 21 24 28 54 
Questões legais relacionadas ao fornecimento e 
troca de dados 3 3 5 0 20 

Investimento em software e computadores 44 61 61 52 71 
Falta de seguro 0 0 0 4 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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As dificuldades do LC (Tabela 18) de quem utiliza o BIM e o LC conjuntamente, e o 

LC separadamente, foram: resistência à mudança (56%), conhecimento inadequado entre os 

trabalhadores (42%) e tempo e custo para treinamento (31%). Em relação às dificuldades por 

formação acadêmica (Tabela 19), a dificuldade resistência à mudança ocupa o primeiro lugar 

para arquitetos (59%) e engenheiros civis (55%) e o segundo lugar para os outros (50%). 

Para a categoria outros, a dificuldade maior é tempo e custo para treinamento (67%). Em 

segundo lugar houve empate em três dificuldades (50%), que são: resistência à mudança, 

motivação externa insuficiente, falta de transparência no processo.  

 

 
Tabela  18 - Porcentagem das dificuldades LC a partir da utilização do BIM/LC 

Dificuldades LC BIM+LC LC Ação: Utilização  
Resistência à mudança 53 69 56 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 33 81 42 
Tempo e custo para treinamento 30 38 31 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 37 0 30 
Motivação externa insuficiente 26 31 27 
Trabalhar colaborativamente 21 44 26 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 24 13 22 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 20 19 20 
Falta de padrões 20 0 16 
Baixo salário para os profissionais 14 25 16 
Falta de comprometimento da alta administração 17 13 16 
Falta de transparência no processo 13 6 12 
Desconheço  4 13 6 
Corrupção 1 13 3 
Nenhum 3 0 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

 

No que diz respeito aos participantes que apenas conhecem (Tabela 19) o BIM+LC 

(43 profissionais) porém não implementam, as principais dificuldades foram: tempo e custo 

para treinamento (40%), conhecimento inadequado entre os trabalhadores (30%), e em 

relação ao processo e ferramentas (26%). Já para os participantes que apenas conhecem o LC 

(102 profissionais), porém não implementam, as principais dificuldades foram: 

conhecimento inadequado entre os trabalhadores (28%), resistência à mudança (25%), 

motivação externa insuficiente (24%) e falta de entendimento/solicitação do cliente (24%). 

Quanto ao interesse em aprender sobre o LC (208 participantes), as dificuldades foram: 

nenhum motivo a aparente (69%) e tempo e custo para treinamento (22%).   
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Tabela  19 - Porcentagem das dificuldades LC a partir dos participantes que conhecem/se interessam no 

BIM+LC 
Dificuldades LC BIM+LC LC Ação: Conhecer Ação: Interesse LC 

Resistência à mudança 23 25 24 5 
Tempo e custo para treinamento 40 23 28 22 
Dificuldade em relação ao processo e 
ferramentas 26 18 20 9 

Aumento da carga de trabalho inicial para 
implantação 7 15 12 4 

Trabalhar colaborativamente 5 12 10 3 
Falta de padrões 9 16 14 3 
Conhecimento inadequado entre os 
trabalhadores 30 28 29 10 

Baixo salário para os profissionais 7 4 5 2 
Corrupção 2 0 1 0 
Motivação externa insuficiente 16 24 21 7 
Falta de transparência no processo 0 2 1 0 
Falta de comprometimento da alta 
administração 12 14 13 4 

Falta de entendimento/ solicitação do cliente 23 24 23 13 
Desconheço  0 0 0 12 
Nenhum 19 25 23 0 
Nenhum motivo aparente  0 0 0 69 
Outros  19 6 10 0,5 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Relativamente aos arquitetos e engenheiros civis (Tabela 20), a segunda dificuldade 

foi conhecimento inadequado entre os trabalhadores (40% e 50%), e a terceira para os 

arquitetos foi em relação ao processo e ferramentas (32%). Quanto aos engenheiros civis, em 

terceiro lugar houve empate (29%) entre as seguintes dificuldades: em relação ao processo e 

ferramentas, tempo e custo para treinamento e motivação externa insuficiente.  

 
Tabela  20 - Porcentagem das dificuldades LC versus formação acadêmica a partir da utilização do BIM+LC 

Dificuldades LC  Engenheiro Civil Arquitetos  Outros 
Resistência à mudança 55 59 50 
Tempo e custo para treinamento 29 27 67 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 29 32 33 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 21 14 33 
Trabalhar colaborativamente 24 27 33 
Falta de padrões 19 5 33 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 40 50 33 
Baixo salário para os profissionais 17 14 17 
Corrupção 3 5 0 
Motivação externa insuficiente 29 14 50 
Falta de transparência no processo 9 9 50 
Falta de comprometimento da alta administração 17 9 33 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 22 18 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em relação ao tempo de experiência BIM (Tabela 21) a categoria de 1 a 2 anos 

apresentou como maior dificuldade o conhecimento inadequado entre os trabalhadores 

(48%). No entanto, quanto ao tempo de experiência de 3 a 5 anos, a dificuldade citada ocupou 

a quarta posição (29%). Em relação à categoria menos que 1 ano, as principais dificuldades 

foram: resistência à mudança (46%), dificuldade em relação ao processo e ferramentas (38%) 

e conhecimento inadequado entre os trabalhadores (33%). Já na categoria acima de 7 anos 

teve-se: resistência à mudança, (82%), trabalhar colaborativamente e conhecimento 

inadequado entre os trabalhadores (64%), aumento da carga de trabalho inicial para 

implantação (36%). A dificuldade resistência à mudança esteve presente em colocações de 

primeiro ou segundo lugar, independentemente do tempo de experiência na filosofia. 

 
Tabela  21 - Porcentagem das dificuldades LC versus o tempo de experiência BIM 

Dificuldades LC  Menos que 
1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 
5 anos 

De 5 a 
7 anos 

Acima 
7 anos 

Resistência à mudança 46 44 59 86 82 
Tempo e custo para treinamento 25 30 47 43 18 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 38 26 35 29 18 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 8 22 12 43 36 
Trabalhar colaborativamente 8 22 24 43 64 
Falta de padrões 8 19 29 14 9 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 33 48 29 43 64 
Baixo salário para os profissionais 13 7 29 14 27 
Corrupção 4 0 6 0 9 
Motivação externa insuficiente 21 19 47 29 27 
Falta de transparência no processo 8 11 0 29 27 
Falta de comprometimento da alta administração 17 11 18 43 9 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 21 30 0 29 36 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

4.2.5 Eliminação dos desperdícios a partir do Lean Construction 

 

Neste tópico apresenta-se amostra de 86 participantes, sendo que 70 participantes 

utilizam o BIM com o LC e 16 participantes utilizam apenas o LC. Em relação aos 

desperdícios eliminados (Gráfico 13), os que revelaram maiores porcentagens foram: de 

processamento (65%), de produção (62%), e defeito e retrabalho (58%). Em relação à 

formação acadêmica (Tabela 22), os desperdícios de produção e processamento ficaram entre 

as três categorias com maiores porcentagens para os engenheiros civis (71%) e arquitetos 

(45% e 50%). No que diz respeito aos engenheiros civis, os desperdícios de transporte e de 

espera (53%) ocuparam o terceiro lugar quando adotado o LC. Já para os arquitetos, os mais 

evidentes desperdícios foram os mesmos relatados pelos respondentes que compõem a 
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amostra deste tópico (86 participantes). Relativamente à categoria outros, defeitos e 

retrabalho, além de criatividade não utilizada do funcionário (50%), foram apontados como 

segundo patamar percentual das dificuldades destacadas.  

 
Gráfico 13 - Porcentagem dos desperdícios LC separados por utilização do BIM/LC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Tabela  22 - Porcentagem dos desperdícios LC versus formação acadêmica a partir da utilização do BIM/LC 
Desperdícios LC Engenheiro Civil Arquitetos  Outros 

De produção. Exemplo: excesso de pessoal 71 45 33 
De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso 53 41 33 
De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso 53 41 33 
De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias 71 50 67 
De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não 
serão utilizados em um curto prazo 50 32 33 

De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 
operadores/materiais que agreguem valor 36 18 17 

Defeitos e retrabalho 64 45 50 
Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder 
melhorias por não ouvir o funcionário 31 23 50 

Atividades sem todas as entradas disponíveis 22 18 33 
Acidentes de trabalho (segurança do trabalho) 26 23 17 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Em relação ao tempo de experiência no LC (Tabela 23), os desperdícios destacados 

foram independentes do tempo de experiência na filosofia. Os três desperdícios mais notáveis 

foram os mesmos citados pelo conjunto que compõe a amostra deste tópico (86 

participantes). Entretanto, a partir do tempo de experiência de 3 a 5 anos ocorreram empates 

entre os desperdícios. No caso de experiência de 3 a 5 anos, o desperdício de espera (71%) 

também ocupou o segundo lugar e o de transporte (65%) o terceiro lugar.  No entanto, para 

o tempo de experiência de 5 a 7 anos o empate aconteceu entre a primeira e segunda posições, 

sendo os desperdícios os de estoque (71%), processamento e produção (71%), e 

respectivamente, de movimentação (57%), transporte (57%) e defeitos e retrabalho (57%). 

Já quanto ao tempo de experiência acima de 7 anos, houve empate na primeira posição entre 

os desperdícios de produção e de processamento (82%), e para a segunda posição (73%) entre 

os defeitos de retrabalho, de espera e transporte. 
Tabela  23 - Porcentagem dos desperdícios LC versus o tempo de experiência LC 

Desperdícios LC Menos que 
1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 
5 anos 

De 5 a 7 
anos 

Acima 7 
anos 

De produção. Exemplo: excesso de pessoal 50 52 76 71 82 
De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso 25 48 71 43 73 
De transporte. Exemplo: Movimentação 
desnecessária de recurso 33 41 65 57 73 

De processamento. Exemplo: etapas desnecessárias 50 70 65 71 82 
De estoque. Exemplo: Armazenar materiais que não 
serão utilizados em um curto prazo 29 52 35 71 55 

De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 
operadores/materiais que agreguem valor 13 26 35 57 55 

Defeitos e retrabalho 46 56 71 57 73 
Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: 
Perder melhorias por não ouvir o funcionário 21 37 29 14 45 

Atividades sem todas as entradas disponíveis 8 22 35 14 36 
Acidentes de trabalho (segurança do trabalho) 8 26 35 43 27 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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4.2.6 Uso do BIM e do Lean Construction no Canteiro de Obra 

 

Neste tópico, a amostra possui 289 participantes, sendo que 70 participantes utilizam 

o BIM com o LC, 16 participantes utilizam apenas o LC e 203 participantes apenas utilizam 

o BIM. Os benefícios do uso do BIM/LC no canteiro de obra (Gráfico 14) informados pelos 

respondentes foram: melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução (60%), maior 

previsibilidade e redução da imprevisibilidade (51%), e facilidade no acompanhamento da 

progressão da obra (50%). Alguns participantes afirmaram que não atuam no canteiro de obra 

ou participam muito pouco desta etapa. Um deles afirmou que o uso do BIM no canteiro 

oferece maior correspondência entre os elementos projetados e elementos reais da obra.  Em 

relação aos benefícios versus a formação acadêmica (Gráfico 15), os engenheiros civis 

possuem os mesmos citados pelo conjunto que compõe a amostra deste tópico (289 

participantes). Para os arquitetos, os benefícios foram: melhoria na gestão do canteiro e no 

controle de execução (54%), redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo 

possível reduzir aditivos de contrato (48%) e facilidade no acompanhamento da progressão 

da obra comparando com a evolução planejada (47%). Relativamente à categoria outros, 

foram: maior previsibilidade das condições de campo e maior previsibilidade (54%), 

facilidade no acompanhamento da progressão da obra (50%) e melhoria na gestão do canteiro 

(50%); e em terceiro lugar redução da estrutura administrativa (17%). 
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Gráfico 14 - Porcentagem dos benefícios no canteiro de obra do BIM/LC separados por utilização do BIM/LC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Gráfico 15 -Porcentagem dos benefícios na ferramenta/filosofia versus formação acadêmica a partir da 
utilização do BIM/LC 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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construção (42%). Sobre aqueles que possuem 1 a 2 anos de experiência no LC, os benefícios 

foram: melhoria na gestão do canteiro (81%) e facilidade no acompanhamento da progressão 

da obra (81%), maior previsibilidade das condições de campo (63%) e redução da 

imprevisibilidade na fase de construção (48%). Os benefícios relativos à experiência de 3 a 

5 anos foram iguais aos citados pelo conjunto que compõe a amostra deste tópico (289 

participantes).  Os itens: redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato e melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução foram 

percebidos com patamares de 100% e 91%, para as categorias 5 a 7 anos e acima de 7 anos 

de experiência, respectivamente. Houve destaque em todos os benefícios considerados, com 

exceção do item desconheço os benefícios que registrou percentuais inferiores a 14% em 

todas as categorias de tempo.  

 
Tabela  24 - Porcentagem dos benefícios na utilização do BIM/LC versus tempo de experiência no LC 

 

Benefícios no canteiro de Obra Menos 
que 1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 5 
anos 

De 5 a 7 
anos 

Acima 7 
anos 

Melhoria na gestão do canteiro e no controle de 
execução 54 81 82 86 91 

Maior previsibilidade das condições de campo, no 
dimensionamento de equipes de trabalho, 
eliminação de interferências entre subsistemas 
construtivos 

33 63 76 71 82 

Redução da imprevisibilidade na fase de construção 
sendo possível reduzir aditivos de contrato 42 48 71 100 55 

Facilidade no acompanhamento da progressão da 
obra comparando com a evolução planejada 50 81 65 71 55 

Redução da estrutura administrativa e viabilização 
de ciclos econômicos mais curtos e aderentes ao 
planejamento 

29 26 47 86 55 

Desconheço os benefícios 13 11 0 0 9 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Em relação ao tempo de experiência no BIM (Tabela 25), essa amostra é composta 

por 70 participantes que utilizam o BIM com o LC, 203 participantes que utilizam apenas o 

BIM, totalizando 273 participantes. As categorias de tempo menor que 1 ano, de 3 a 5 anos e 

de 5 a 7 anos apresentaram como destaque os benefícios listados pelo conjunto que compõe 

a amostra deste tópico (289 participantes). No entanto, na categoria de 1 a 2 anos, o benefício 

facilidade no acompanhamento da progressão da obra (56%) ocupou o segundo lugar dentre 

os mais citados. Relativo ao tempo acima de 7 anos de experiência, os benefícios foram: 

facilidade no acompanhamento da progressão da obra (69%) e redução da imprevisibilidade 

na fase de construção (69%), melhoria na gestão do canteiro (63%) e maior previsibilidade 

das condições de campo (54%). 
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Tabela  25 - Porcentagem dos benefícios na utilização do BIM/LC versus tempo de experiência no BIM 

Benefícios no canteiro de Obra Menos 
que 1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 3 a 5 
anos 

De 5 a 7 
anos 

Acima 7 
anos 

Melhoria na gestão do canteiro e no controle de 
execução 53 64 51 68 63 

Maior previsibilidade das condições de campo, 
no dimensionamento de equipes de trabalho, 
eliminação de interferências entre subsistemas 
construtivos 

39 48 55 64 54 

Redução da imprevisibilidade na fase de 
construção sendo possível reduzir aditivos de 
contrato 

45 47 53 52 69 

Facilidade no acompanhamento da progressão da 
obra comparando com a evolução planejada 31 56 50 48 69 

Redução da estrutura administrativa e 
viabilização de ciclos econômicos mais curtos e 
aderentes ao planejamento 

13 20 22 40 26 

Desconheço os benefícios 16 13 14 12 6 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

4.2.7 Grau de maturidade no uso do BIM e do Lean Construction 

 

Neste tópico, buscou-se analisar a sinergia no uso da metodologia BIM e filosofia LC 

conjuntamente. A fim de realizar essa análise, foi criado o indicador grau de maturidade, que 

consiste no nível de utilização da sinergia, medido a partir das seguintes variáveis do 

questionário: ferramentas LC, benefícios BIM e LC. Quanto maior a utilização das variáveis, 

maior será o grau de maturidade. Para Jugdev e Tomas (2002) e para Kensek (2018), as 

vantagens da aplicação de parâmetros com a intenção de medir a maturidade são: reconhecer 

os pontos fortes, fracos e informações que possam auxiliar outras empresas. A partir disso, 

foram criados três níveis para medir o grau de utilização, obtidos a partir dos percentuais de 

utilização das ferramentas e benefícios do BIM e do LC, evidenciados pelos participantes do 

questionário. Os três níveis são: 

• Nivel 3 (Alto) - >70% a 100% 

• Nivel 2 (Médio) - =>50% a 70% 

• Nivel 1 (Baixo) - < 50%  

Com a intenção de realizar a classificação por nível, as respostas de cada participante do 

questionário foram avaliadas. A partir da classificação de cada variável de acordo com o 

nível, foram realizadas comparações, a fim de classificar o grau de maturidade. As 

comparações consistem em avaliar o nível de utilização obtido de cada variável. A partir 

dessa classificação conjunta de níveis das três variáveis consideradas neste tópico, foi feita a 
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classificação do grau de maturidade.  Para tal, o menor nível obtido das comparações das três 

variáveis determina o grau de maturidade. 

Dessa forma, ao realizar a comparação entre três variáveis citadas, a amostra foi separada 

em graus de maturidade (Tabela 26). Dos 70 participantes, apenas 3 apresentaram grau de 

maturidade 3. Este nível é composto por 2 profissionais da engenharia civil (Tabela 27) com 

tempo de experiência na construção civil acima de 10 anos e de 3 a 6 anos. Quanto à 

experiência no BIM e no LC são: acima de 5 anos e de 1 a 2 anos trabalhando em obras de 

pequeno a grande porte. O terceiro profissional possui experiência na construção civil de 3 a 

6 anos, e experiência no BIM e Lean de 1 a 2 anos, porém atuando somente em obras de 

grande porte. 
Tabela  26 – Classificação do grau de maturidade dos participantes.  

Graus de Maturidade N° Participantes Participantes 
(%) 

3 3 4 
2 12 17 
1 55 79 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Tabela  27 - Distribuição da amostra por grau de maturidade e formação acadêmica 
Formação Acadêmica  Grau 1 Grau 2 Grau 3 
Engenheiro Civil  69 67 67 
Arquiteto  24 33 0 
Outros  7 0 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em relação ao tempo de experiência em BIM (Gráfico 16), a maioria dos participantes 

(42%) com grau de maturidade 2 possuem tempo de experiência de 3 a 5 anos na ferramenta. 

Relativamente ao grau 1, o tempo de experiência destacou-se no nível compreendido entre 

menos que 1 ano (25%) e de 3 a 5 anos (25%).  Foi também relevante que o grau 2 e 3 não 

possuem participantes com tempo de experiência menor que 1 ano. Quanto ao porte da obra 

(Tabela 28), a porcentagem em relação ao grau de maturidade aumentou, neste caso, todos 

os participantes com grau 3 trabalham com obras de grande porte.  
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Gráfico 16 - Porcentagem de participantes separados por graus de maturidade versus tempo de experiência no 
BIM 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 
 

Tabela  28 - Porcentagem de participantes separados por graus de maturidade versus porte da obra 
Porte da Obra  Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Pequeno 47 25 67 
Médio  49 50 67 
Grande  62 75 100 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 
 

Em relação ao tempo de experiência no LC (Gráfico 17), a maioria dos participantes 

com grau de maturidade 1 possuem tempo de experiência menor que 1 ano (36%) e de 1 a 2 

anos (35%) na filosofia.  Já para o grau 2, o tempo de experiência destacou-se entre de 1 a 2 

anos (33%) e de 3 a 5 anos (33%).  Foi relevante também que o grau 2 e 3 não apresentaram 

participantes com tempo de experiência menor que 1 ano. 
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Gráfico 17 - Porcentagem de participantes separados por graus de maturidade versus tempo de experiência no 
LC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em relação as ferramentas LC versus o grau de maturidade (Tabela 29), destaca-se 

que o grau 3 utiliza a maiorias das ferramentas em sua totalidade. No entanto, relativamente 

ao grau 1, as ferramentas foram: construção virtual do projeto (51%), padronização (47%) e 

gestão visual (36%). Apenas no grau 1 a opção desconheço as ferramentas foi sinalizada. Já 

para o grau 2 foram: padronização, gestão visual, just-in-time (83%); construção virtual do 

projeto, estudo preliminar (67%) e último sistema planejador (50%). 

 

Tabela  29 – Porcentagem de utilização das ferramentas versus grau de maturidade 
Ferramentas LC Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - 
VDC) 51 67 100 

Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery (IPD)) 25 33 100 
Padronização (Standardization) 47 83 100 
Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE)) 11 42 100 
Último sistema planejador (Last planner system (LPS)) 16 50 67 
6 Sigma 22 33 67 
Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do fluxo de 
valor (MFV) /Value based management (VBM) or value stream 
mapping (VSM) 

9 25 100 

Estudo preliminar (First run study – PDCA) 31 67 67 
Just-in-time (JIT) 24 83 100 
Gestão Visual 36 83 100 
Desconheço as ferramentas 9 0 0 
Outros  5 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Em relação aos benefícios BIM (Tabela 30), os mesmos apresentaram porcentagens 

acima de 50% cada. Destacou-se que, no grau 3, a maioria dos benefícios foram notados. Os 

benefícios visualização de Projeto (93%), compatibilização de projetos (82%), geração 

rápida de alternativas de projeto (71%) e utilização do modelo para análises (71%) 

demonstraram estar em evidência. Quanto à opção desconheço os benefícios percebeu-se o 

valor de 0%, exceto para o grau 1, que registrou 9%. 

 
Tabela  30 - Porcentagem dos benefícios BIM versus grau de maturidade 

Benefícios BIM Grau 1 Grau 2 Grau 3 
Visualização de Projeto 93 100 100 
Geração rápida de alternativas de projeto 71 100 67 
Utilização do modelo para análises 71 100 100 
Manutenção da integridade informação e do projeto 55 92 67 
Geração automatizada de desenhos e documentos 62 83 100 
Colaboração em projeto e construção 67 83 100 
Simulação e Automatização do processo de planejamento 60 75 100 
Compatibilização de projetos 82 92 100 
Outros 5 17  0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Em relação aos benefícios LC (Tabela 31), relativamente ao grau de maturidade 2, as 

porcentagens de cada opção estão acima de 50%. Destaca-se que no grau 3 a maioria dos 

benefícios foram apontados como 100%, exceto redução dos itens em estoque (67%) e 

benchmarking (67%). No entanto, para o grau 1, foram: redução do tempo do ciclo (65%), 

padronização das atividades recursos e produtos (62%) e redução da variabilidade (58%). A 

opção outros e desconheço os benefícios apontam valor de 0%.  

 
Tabela  31 - Porcentagem dos benefícios LC versus grau de maturidade 

Benefícios LC  Grau 1 Grau 2 Grau 3 
Redução da variabilidade 58 92 100 
Redução do tempo do ciclo 65 100 100 
Redução dos itens em estoque 36 100 67 
Aumento da flexibilidade 47 58 100 
Utilização de ferramenta para controle da produção 44 92 100 
Padronização das atividades recursos e produtos 62 100 100 
A execução da melhoria contínua 56 83 100 
Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual 45 75 100 
Foco nas ações pela análise do fluxo de valor 38 92 100 
Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 
requisitos dos clientes 25 75 100 

Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 
especificações do produto 42 92 100 

Gestão participativa respaldada em análise de processos em 
dados e resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos 29 75 100 

Benchmarking 24 58 67 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em relação as dificuldades BIM (Tabela 32), no que diz respeito ao grau de 

maturidade 1 foram: resistência à mudança (64%), investimento em software e computadores 

(58%) e tempo e custo para treinamento (42%). Destaca-se que no grau 3 a maioria das 

dificuldades foram apontadas em porcentagens acima de 67%, exceto baixo salário para os 

profissionais (33%), dificuldade em relação ao processo e ferramentas (33%), motivação 

externa insuficiente (33%) e falta de seguro (33%). No entanto, para o grau 2 foram:  

resistência à mudança (75%), investimento em software e computadores (75%), e, tempo e 

custo para treinamento (67%). Destaca-se que a dificuldade corrupção (8%) apareceu apenas 

para o grau 2 e falta de seguro (33%), para o grau 3. Quanto à opção desconheço as 

dificuldades foram de 0%. 

 
Tabela  32 - Porcentagem das dificuldades BIM versus grau de maturidade 

Dificuldades BIM  Grau 1 Grau 2 Grau 3 
Resistência à mudança 64 75 100 
Tempo e custo para treinamento 42 67 67 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 31 50 33 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 40 50 100 
Trabalhar colaborativamente 22 25 67 
Falta de padrões 38 42 67 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 35 50 100 
Baixo salário para os profissionais 20 17 33 
Corrupção 0 8 0 
Motivação externa insuficiente 9 17 33 
Falta de transparência no processo 4 17 0 
Falta de comprometimento da alta administração 9 50 67 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 27 50 67 
Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca de dados 9 8 0 
Investimento em software e computadores 58 75 100 
Falta de seguro 0 0 33 
Outros 0 8 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Relativamente às dificuldades LC (Tabela 33), quanto ao grau de maturidade 1 foram: 

resistência à mudança (49%), dificuldade em relação ao processo e ferramentas (36%) e 

tempo e custo para treinamento (29%). Destaca-se que no grau 3 a maioria das dificuldades 

foram apontadas em porcentagens acima de 67%, exceto baixo salário para os profissionais 

(33%) e tempo e custo para treinamento (33%). No entanto, para o grau 2 foram:  resistência 

à mudança (67%), conhecimento inadequado entre os trabalhadores (58%), e aumento da 

carga de trabalho inicial para implantação (42%). Quanto à opção desconheço e nenhum, as 

dificuldades foram respectivamente de 5% e 4%. 
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Tabela  33 - Porcentagem das dificuldades LC versus grau de maturidade 
Dificuldades LC Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Resistência à mudança 49 67 67 
Tempo e custo para treinamento 29 33 33 
Dificuldade em relação ao processo e ferramentas 36 33 67 
Aumento da carga de trabalho inicial para implantação 11 42 100 
Trabalhar colaborativamente 16 33 67 
Falta de padrões 18 17 67 
Conhecimento inadequado entre os trabalhadores 24 58 100 
Baixo salário para os profissionais 13 17 33 
Corrupção 0 8 0 
Motivação externa insuficiente 22 33 67 
Falta de transparência no processo 9 17 67 
Falta de comprometimento da alta administração 15 17 67 
Falta de entendimento/ solicitação do cliente 20 33 67 
Desconheço  5 0 0 
Nenhum 4 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Em relação aos desperdícios LC eliminados (Tabela 34), para o grau de maturidade 1 

foram: de processamento (60%), de produção e defeitos e retrabalho (56%) e de espera 

(42%). Destaca-se que no grau 3 a maioria dos desperdícios foram apontadas por 

porcentagens de 100%, exceto criatividade não utilizada do funcionário (67%), acidentes de 

trabalho (67%) e atividades sem todas as entradas disponíveis (67%). No entanto, para o grau 

2 se destacam os desperdícios:  de processamento e de estoque (100%); de transporte, espera 

e produção (92%); e de movimentação (83%). Quanto a opção desconheço os desperdícios 

eliminados o registro foi de 11% apenas no grau 1. 

 
Tabela  34 - Porcentagem dos desperdícios eliminados LC versus grau de maturidade 

Desperdícios LC  Grau 1 Grau 2 Grau 3 
De produção. Exemplo: excesso de pessoal 56 92 100 
De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso 42 92 100 
De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso 36 92 100 
De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias 60 100 100 
De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não 
serão utilizados em um curto prazo 33 100 100 

De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 
operadores/materiais que agreguem valor 16 83 100 

Defeitos e retrabalho 56 58 100 
Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder 
melhorias por não ouvir o funcionário 22 58 67 

Atividades sem todas as entradas disponíveis 16 42 67 
Acidentes de trabalho (segurança do trabalho) 16 50 67 
Desconheço os desperdícios eliminados 11 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em relação aos benefícios no canteiro de obra (Tabela 35), quanto ao grau de 

maturidade 1 foram: melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução (67%), 

facilidade no acompanhamento da progressão da obra (58%) e maior previsibilidade das 

condições de campo (51%). Destaca-se que no grau 2 a maioria dos benefícios foram notados 

em porcentagem acima de 92% e para o grau 3 todos com 100%. Quanto à opção desconheço 

os desperdícios, foram 7% apenas, no grau 1. 

 
Tabela  35 - Porcentagem dos benefícios no canteiro de obra LC versus grau de maturidade 

Benefícios no Canteiro de Obra  Grau 1 Grau 2 Grau 3 
Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução 67 100 100 
Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento de equipes 
de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas construtivos 51 92 100 

Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível reduzir 
aditivos de contrato 47 92 100 

Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando com a 
evolução planejada 58 92 100 

Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos econômicos mais 
curtos e aderentes ao planejamento 25 92 100 

Desconheço os benefícios 7 0 0 
Outros 2 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Considerando agora os tipos de serviços em BIM (Tabela 36), destacam-se no o grau 

de maturidade 1: projeto arquitetônico (78%), projeto estrutural (64%) elaboração de 

planejamento (60%). Em relação ao grau 2 foram: projeto arquitetônico (92%), elaboração 

de orçamento e gestão da obra (83%), e elaboração de planejamento e projeto estrutural 

(75%). Apenas execução de obra (67%) possui a menor porcentagem para o grau 3. 
 

Tabela  36 - Porcentagem dos tipos de serviços em BIM versus grau de maturidade 
Tipos de serviço em BIM  Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Projeto Arquitetônico 78 92 100 
Projeto Hidráulico / Sanitário 55 58 100 
Projeto Estrutural 64 75 100 
Projeto Elétrico 51 50 100 
Elaboração de Orçamento 58 83 100 
Elaboração de Planejamento 60 75 100 
Gestão de Obra 55 83 100 
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 36 58 100 
Execução de Obra 40 75 67 
Gestão da Qualidade 33 50 100 
Outros 2 8 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A realização do estudo de caso foi de suma importância para mapear e entender como 

tem sido realizado o processo de implantação integrada da ferramenta BIM e filosofia LC. A 

partir do mapeamento, foi possível identificar benefícios e dificuldades/impeditivos da 

implantação e utilização do BIM+LC. Desse modo, foi viável a realização da tomada de 

decisão de forma assertiva no âmbito do projeto e execução da obra. Além disso, avaliar, pela 

pesquisa e situação prática (estudo de caso), diferentes habilidades que devem ser 

consideradas ao utilizar destes recursos para aprimorar as atividades dos processos 

construtivos. Destaca-se neste ponto: gestão de equipe, liderança, importância da conexão de 

padronização entre projeto e execução, e comunicação facilitada com todos os colaboradores 

e clientes envolvidos.   

Junto ao estudo de caso, a coleta de dados via questionário forneceu uma visão geral 

de características dos profissionais que atuam na área de projetos e execução. Além disso, a 

participação da autora no questionário, com auxílio das informações obtidas pelo o estudo de 

caso, possibilitou uma visão detalhada de aspectos qualitativos da fase de projeto e execução.  

Por outro lado, os dados obtidos pelas respostas de 473 participantes do questionário 

permitiram uma visão quantitativa do perfil dos profissionais, ferramentas LC, benefícios e 

dificuldades/impeditivos do BIM e do LC, desperdícios eliminados pelo uso do LC, uso do 

BIM e do LC no canteiro de obras e uso conjunto BIM+LC, medido pelo grau de maturidade. 

Portanto, a análise simultânea do estudo de caso e do questionário possibilitou uma visão 

qualitativa e quantitativa das etapas relacionadas à fase de projeto e execução. Ademais, foi 

possível relacionar e detalhar essas informações com a utilização do BIM+LC e verificar, 

com auxílio do grau de maturidade, como a sinergia da ferramenta e da filosofia é utilizada. 

Desse modo, com base na experiência vivida pela autora no desenvolvimento do estudo de 

caso, o questionário foi respondido por ela, a fim de que fossem discutidos assuntos além das 

perguntas.  O estudo de caso evidenciou a dificuldade da autora em não possuir recursos 

computacionais adequados e compatíveis para utilizar a ferramenta BIM.  Foi utilizado um 

arquivo em formato pdf como forma de apresentar o projeto aos colaboradores e sanar 

dúvidas. 

Em relação ao perfil dos participantes, houve a predominância de engenheiros civis e 

arquitetos e urbanistas, com faixa etária variando principalmente de 20 a 36 anos. Além disso, 

houve predominância de profissionais com 1 a 3 anos de experiência na construção civil, com 
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maior evidência de obras de pequeno porte (59% dos participantes). Conjuntamente, o tempo 

de experiência com BIM e LC variou entre menor que 1 ano até acima de sete anos, 

predominando participantes na faixa de 3 a 5 anos (Gráfico 8). Foi possível observar que 

quanto menor o tempo de experiência com BIM e LC, e o porte das obras 

projetadas/executadas, menor o uso das ferramentas BIM e a percepção dos benefícios 

BIM+LC. Por outro lado, sendo maior o tempo de experiência com BIM e LC, e o porte das 

obras projetadas/executadas, maior também pode vir a ser a utilização das ferramentas BIM 

e a percepção dos benefícios BIM+LC (Tabela 28). Essa relação entre porte de obra e tempo 

de experiência com BIM e com LC pode ser observada nos trabalhos de Mota e Neto (2012) 

e Oliveira (2017), que trazem como estes recursos vem sendo adotados nos diferentes portes 

de obras. Ambos os trabalhos retratam projetos de obras de pequeno porte, nas quais somente 

o BIM foi empregado, evidenciando que a sinergia BIM+LC não costuma ser utilizada de 

forma consciente nesse tipo de obra.  

O BIM é uma ferramenta que proporciona a eliminação de desperdícios, seguindo o 

proposto pelo LC (DANTAS; BARROS; ANGELIM, 2017). Cita-se como exemplo a 

redução de retrabalho e de espera pela informação, sendo a informação parametrizada, 

gerando um modelo confiável (SACKS, KORB E BARAK, 2018). Logo, o estudo de caso e 

o questionário confirmam que, quando a sinergia é usada de forma consciente, é possível 

integrar tecnologia, processo e pessoas (BABALOLA, IBEM E EZEMA, 2019). 

Conforme Schimanski et al. 2021, o BIM e o LC são usados separadamente pela 

maioria da comunidade tecno-científica. Desse modo, pode-se afirmar que a sinergia 

BIM+LC vem sendo tratada como exceção pela literatura. Tal questão também pode ser 

observada por meio dos resultados do questionário, nos quais apenas três participantes foram 

classificados com grau de maturidade 3, ou seja, maior conhecimento e uso do BIM+LC. 

Além disso, dois desses participantes possuem tempo de experiência com o BIM acima de 5 

anos e um deles possui experiência apenas com obras de grande porte, evidenciando a relação 

entre o uso da sinergia BIM+LC e o maior tempo de experiência com BIM (Gráfico 16), além 

de obras de grande porte (Tabela 28). Outrossim, o estudo de caso revelou um grau de 

maturidade 1, onde a responsável pela execução do projeto dispõe de tempo de experiência 

com o BIM inferior a 1 ano e com LC de 1 a 2 anos. Além disso, a obra realizada foi de médio 

porte. Observou-se os seguintes desperdícios eliminados na execução do projeto de estudo 

de caso: de produção, de espera, de processamento, de movimentação, defeitos e retrabalho 

e atividades sem todas as entradas disponíveis. 
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No mesmo sentido, a maior parte dos profissionais que utilizam o BIM+LC foram 

classificados como grau 1 (55 participantes). De acordo com a amostra considerada para este 

estudo, pode-se concluir que a sinergia BIM+LC vem sendo pouco explorada em sua 

totalidade, e apenas o BIM tem sido utilizado em maior porcentagem (43% dos participantes 

do questionário). A baixa utilização da sinergia pode ser justificada pelo pouco conhecimento 

da filosofia LC pelos participantes (apenas 3%). Fato, reforçado por alguns comentários 

presentes no questionário, tais como: “Não trabalho com execução ou gerenciamento”; “Na 

minha área atual de atuação, não se faz necessário”; “Trabalho na fase de manutenção e 

operação.”. O teor desses comentários evidencia que os profissionais desconhecem as reais 

finalidades do LC e como utilizá-las de modo amplo, restringindo a aplicação a um número 

limitado de situações. Segundo Salem et al. (2006), tanto a manufatura quanto a construção 

se dedicam a agregar valor aos seus produtos e obter retorno do investimento realizado. 

Contudo, produtos relacionados às construções possuem ciclo de vida de projeto menor em 

relação à maioria dos produtos de manufatura, o que pode explicar a dificuldade de 

implantação da filosofia LC na gestão de projetos. Slack, Jones e Johnston (2018) reforçam 

que processos de projetos da construção civil geram produtos muito específicos, sendo 

bastante customizados com baixo volume e alta variedade. Logo cada “item”, ou seja, cada 

construção, é distinto e impõe requisitos de execução diferentes acentuando a dificuldade em 

implantar melhorias. 

A partir dos resultados do questionário notou-se que, daqueles participantes que 

empregam apenas o BIM (203 participantes), o utilizam apenas como ferramenta, não 

conscientes do processo envolvido, dificultando a implementação de melhorias no processo. 

Sacks, Korb e Barak (2018) ressaltam o fato das muitas funcionalidades do BIM melhorarem 

o fluxo de processos de design, planejamento, cadeia de suprimentos e construção, parte 

essencial do LC. Contudo, sem o conhecimento do LC, a aplicação do BIM se limita apenas 

à utilização de um conjunto de ferramentas, sem evidenciar quais desperdícios foram 

eliminados. Do ponto de vista de gestão de projetos, não conhecer quais melhorias foram 

implementadas impede a mensuração do nível de qualidade da gestão. 

Santos (2016) ressalta que a implementação do BIM não é simples, principalmente 

por ser uma metodologia que envolve mudanças culturais, investimentos em infraestrutura, 

treinamentos e revisão de processos. Segundo Georgiadou (2019), a utilização do BIM no 

Reino Unido trouxe desafios como por exemplo: desembolso de capital, confiabilidade da 

tecnologia, questões legais e segurança cibernética, demanda de cliente e cultura 
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organizacional (Quadro 5). Dessa forma, a utilização do LC auxiliaria na implementação do 

BIM, realizando de forma consciente o mapeamento dos processos e a eliminação de 

desperdícios (item 4.2.5).  

De acordo com CBIC (2016), o Quadro 2 do item 2.1, ressalta-se que nem todo 

software/solução gerador de 3D é considerado BIM. Porém, todo software BIM gera 3D. 

Outros aspectos que devem ser ressaltados são a atualização automática de modificações e 

atuação como gestor de banco de dados. Tais características auxiliam na manutenção e 

centralização da informação, gerando confiabilidade no produto gerado. 

De acordo com Ruschel e Andrade (2013), devido à difusão das discussões sobre o 

BIM no Brasil, surge a necessidade de inserção desse tema na grade curricular das 

universidades. Os autores sugerem que tal processo deve “envolver um conjunto 

interrelacionado de políticas, processos e tecnologias para gerenciar a essência do projeto, 

construção e operação de edifícios no formato digital em todo o ciclo de vida da edificação.” 

Corroborando, Sousa, Gonçalves e Alencar (2021) sugerem que, a partir do ensino do BIM 

pode ser possível despertar o interesse de docentes e discentes para o desenvolvimento de 

tecnologias correlatas como o Lean, a automação de processos e a inteligência artificial. Já o 

Governo, implementando a obrigatoriedade em alguns setores, busca alinhar as ações e 

iniciativas dos setores público e privado, promovendo um ambiente propício à sua utilização. 

No mesmo sentido, a Câmara Brasileira da Indústria e Construção – CBIC (2016) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai lançaram uma coletânea de implementação 

BIM direcionada a construtoras e implementadoras.  Reforçaram que o objetivo é auxiliar as 

empresas do setor com informações necessárias ao seu bom desempenho, modernização e 

competitividade, sendo possível, dessa forma, fomentar o uso da ferramenta BIM. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a sinergia BIM+LC no projeto e 

execução de obra. Para isso, desenvolveu-se um estudo de caso, tomando como objeto o 

planejamento e execução de um projeto e obra de médio porte, comparando-se os resultados.  

As informações foram coletadas por meio de questionários aplicados a profissionais que 

atuam na área construção civil. 

O estudo de caso revelou um grau de maturidade classe 1 em relação à sinergia 

BIM+LC. No mesmo sentido, o questionário revelou grau de maturidade 1 para profissionais 

com experiência com BIM e LC inferior a 1 ano e obras de pequeno porte. Esse perfil 

profissional é condizente com o perfil profissional da responsável pelo projeto e execução da 

obra retratada no estudo de caso. O grau de maturidade de 3 foi obtido apenas por três 

profissionais, todos com atuação em obras de grande porte. Além disso, o tempo de 

experiência em BIM e LC acima de 5 anos foi verificado em dois desses profissionais. A 

sinergia BIM+LC existe, mas é pouco expressiva em grau mais avançado. Tanto nos 

resultados do questionário e estudo de caso, quanto na literatura, a sinergia ainda é baixa, 

principalmente em obras de pequeno de porte e por profissionais com pouca experiência.  

A eliminação de desperdícios pode ser realizada aproveitando-se dos benefícios 

BIM+LC. Por meio deste estudo, constataram-se desperdícios eliminados (Gráfico 13), sendo 

mais expressivos, em termos de porcentagens na pesquisa, os de processamento, de produção, 

de defeito e retrabalho. Tais desperdícios foram eliminados por meio da aplicação e 

aproveitamento dos seguintes benefícios do BIM: visualização e compatibilização de projeto, 

geração rápida de alternativa de projetos e automatizada de desenhos e documentos, além da 

manutenção da integridade das informações no projeto. Favoreceu-se a eliminação de 

desperdícios também por meio dos benefícios do LC, sendo eles: redução do tempo do ciclo, 

padronização das atividades recursos e produtos, execução da melhoria contínua, assim como 

redução da variabilidade.  

Acerca das limitações da pesquisa, possibilidade de realizar análise comparativa entre 

os tipos de projeto versus dificuldades e benefícios não traria dados consistentes. Justifica-se 

pelo fato de que tais comparações, específicas demais, demandariam um aumento 

significativo do número de perguntas contidas no questionário, tornando-o muito extenso. O 

aumento do questionário poderia inviabilizar atingir o tamanho mínimo da amostra (473 

participantes).  
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Em relação ao nível de desenvolvimento (LOD), fases do LC e modelos de contrato, 

notou-se que este tópico é algo atrelado às necessidades individuais de cada processo de 

projeto e contratante. Dessa forma, faz-se necessária uma abordagem direta e detalhada em 

relação a cada tópico.  

Apesar dos limites, a pesquisa indicou a importância da sinergia BIM-Lean 

Construction por seu potencial para otimização, padronização e mapeamento dos processos 

de trabalho, centralização das informações, gerenciamento visual, aumento da transparência 

dos processos construtivos e redução dos desperdícios, tempo de ciclo e variabilidade. 

 

 

6.1  Sugestões para trabalhos futuros  

 

Como sugestão para pesquisas futuras foram identificadas as seguintes questões: 

 

• Investigar benefícios e dificuldades em relação aos tipos de serviços oferecidos em 

BIM; 

• Gerar diretrizes relacionadas à associação BIM e LC, que auxiliem no processo de 

elaboração de projetos e obras de edificações de pequeno/médio porte; 

• Investigar outras ferramentas informacionais que possam complementar o uso do 

BIM; 

• Pesquisar o atrelamento do nível de desenvolvimento (LOD) BIM a diferentes 

demandas da construção civil; 

• Explorar os tipos de contratos atrelados às demandas de trabalhos integrados, por 

meio do BIM, no âmbito de obras privadas e obras públicas; 

• Analisar as fases do LC aplicadas ao projeto e obra de edificações. 
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8. APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE FUNCIONALIDADES BIM E 

FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION 
* Obrigatória 
 

 

1) Endereço de e-mail * 

 
2) Qual é o seu estado * 

• Acre  

• Alagoas  

• Amapá  

• Amazonas 

• Bahia  

• Ceará 

• Distrito Federal 

• EspíritoSanto 

• Goiás Maranhão 

• Mato Grosso 

• Mato Grosso do Sul  

• Minas Gerais 

• Pará  

• Paraíba  

• Paraná  

• Pernambuco  

• Piauí  

• Rio de Janeiro  

• RioGrande do Norte  

• RioGrande do Sul  

• Rondônia 

• Roraima 

• Santa Catarina  

• SãoPaulo  
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• Sergipe  

• Tocantins 

 

3) Qual a sua cidade? * 

 
 

4) Qual é a sua formação? * 

• Engenheiro(a) Civil  

• Arquiteto (a)  

• Design 

• Engenheiro (a) Eletricista 

• Outro: 

 
5) Quantos anos de experiência no setor da construção civil? * 

• Menos de 1 ano  

• De 1 a 2 anos 

• De 3 a 5 anos 

• De 5 a 7 anos   

• Acima de 7 anos 

• Nenhuma experiência 

• Outro:     

 

6) Qual a sua faixa etária? 

• Abaixo de 20 anos 

• De 20 a 25 anos 

• De 26 a 35 anos 

• De 36 a 45 anos 

• De 46 a 55 anos 

• Acima de 55 anos 

 

7) Quais tipos de serviço você realiza? É possível marcar mais de uma. 

• Projeto Estrutural 



110 
 

 
 

• Projeto Arquitetônico 

• Projeto Hidráulico / Sanitário  

• Projeto Elétrico; 

• Projeto Incêndio;  

• Elaboração de Orçamento; 

• Elaboração de Planejamento;  

• Gestão de Obra; 

• Gestão da Qualidade;  

• Execução de Obra; 

• Outro:     

 

8) Em relação aos projetos dos quais já participou, em média, quais os tamanhos? 

É possível marcar mais de uma. * 

• Pequeno;  

• Médio;  

• Grande; 

• Outro: 

 

9) Considerando a elaboração, gerenciamento e execução de projetos, quantas 

pessoas fazem parte da sua equipe, incluindo você? Caso de equipe colocar a formação deles 

no campo outro* 

• Não trabalha com outros profissionais;  

• Mais uma pessoa; 

• Equipe de 3 a 5 pessoas; 

• Equipe de 6 a 10 pessoas;  

• Equipe acima de 10 pessoas;  

• 1 Estagiário; 

• Outro: 

 

10)  Quais dos recursos a seguir você utiliza na compatibilização de projetos? * 
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• Com o BIM considerando que todos os profissionais utilizam esse 

recurso;  

• Feita de forma superficial devido outros profissionais não utilizarem 

o BIM;  

• Compatibilização feita pelo CAD; 

• Nenhuma ferramenta; 

• Outro:     

 

11) Qual o tipo de contrato você mais utiliza para a prestações de serviços? É 

possível marcar mais de uma. * 

• Modelo tradicional (Projeto – Licitação – Contratação): consiste em 

separar as atividades de projeto e execução; 

• Projeto – Construção: consiste em um único contrato entre o cliente e 

o projetista – construtor; 

• Gestão da Construção por Administração com Risco para a 

Gerenciadora: consiste pela contratação de um gerente de construção 

(responsável pela execução também) como representante do cliente 

para gerenciar a produção do empreendimento. Dois contratos são 

gerados, um com o projetista e outro com o gerente; 

• Produção Integrada do Empreendimento: Único contrato multilateral, 

juntamente com o cliente, ou seja, trabalho integrado e colaborativo, 

tendo compartilhamento de riscos e benefícios entre outros; 

• Outro: 

 

12)  Quais das ferramentas/filosofia listadas abaixo você utiliza? * 

• Utilizo o BIM com a filosofia Lean Construction; Direciona para a 

questão 14 

• Utilizo apenas o BIM; Direciona para a questão 24 

• Utilizo  apenas  a  filosofia Lean Construction Direciona para a 

questão 30  

• Não utilizo. Direciona para a questão 13 
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13)  Quanto as ferramentas/filosofia quais você conhece, mas não implementa? * 

• BIM e o Lean Construction; Direciona para a questão 37 

• Lean Construction; Direciona para a questão 43 

• BIM; Direciona para a questão 48 

• Não conheço o BIM e o Lean Construction; Direciona para a questão 

50 
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I. Utilizo o BIM e o Lean Construction 

 

14)  Quantos anos de experiência você tem na utilização da ferramenta BIM e da 

filosofia Lean Construction? Marque uma opção por coluna. * 

 BIM Lean Construction 

Menos que 1 ano   

De 1 a 2 anos   

De 3 a 5 anos   

De 5 a 7 anos   

Acima 7 anos   

 

15) Quais as dificuldades e/ou impeditivos você percebeu na utilização da 

metodologia BIM e da filosofia Lean Construction? Marque uma opção por linha. * 
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 BIM  Lean Construction N/A 

Resistência à mudança    

Tempo e custo para treinamento    

Dificuldade em relação ao processo e ferramentas    

Aumento da carga de trabalho inicial para 

implantação 

   

Trabalhar colaborativamente    

Falta de padrões    

Conhecimento inadequado entre os trabalhadores    

Baixo salário para os profissionais    

Corrupção    

Motivação externa insuficiente    

Falta de transparência no processo    

Falta de comprometimento da alta administração    

Falta de entendimento/ solicitação do cliente    

Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca 

de dados (BIM ) 

   

Investimento em software e computadores (BIM )     

Falta de seguro (BIM )     

 

16) Quais os benefícios das funcionalidades BIM você vivência? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Visualização de Projeto; 

• Geração rápida de alternativas de projeto; 

•  Utilização do modelo para análises; 

• Manutenção da integridade informação e do projeto;  

• Geração automatizada de desenhos e documentos;  

• Colaboração em projeto e construção; 

• Simulação e Automatização do processo de planejamento; 

• Compatibilização de projetos; 
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• Nenhuma;  

• Outro: 

 

17)  Quais os benefícios da filosofia Lean Construction você observa? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Redução da variabilidade;  

• Redução do tempo do ciclo;  

• Redução dos itens em estoque;  

• Aumento da flexibilidade; 

• Utilização de ferramenta para controle da produção;  

• Padronização das atividades, recursos e produtos;   

• A execução da melhoria contínua; 

• Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual;  

• Foco nas ações pela análise do fluxo de valor; 

• Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 

requisitos dos clientes;  

• Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 

especificações do produto; 

• Gestão participativa respaldada em análise de processos em dados e 

resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos; 

• Benchmarking;  

• Nenhum; 

• Outro: 

 

18) Em quais fases você utiliza o Lean Construction? É possível marcar mais de 

uma. * 

• Técnicas Lean no nível operacional (operacional/ sistemas);    

• Estratégias integradas de entrega de projeto (comercial); 

• Mudança transformacional (organizacional) principalmente na 

preocupação com decisões estratégicas como o uso de sistemas 

externos / modulares e liderança; 
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• Todas; 

• Outro: 

 

19) Em quais tipos de projetos você utiliza o BIM? É possível marcar mais de 

uma. * 

• Projeto Estrutural;  

• Projeto Arquitetônico; 

• Projeto Hidráulico / Sanitário;  

• Projeto Elétrico; 

• Projeto Incêndio;  

• Elaboração de Orçamento; 

• Elaboração de Planejamento;  

• Gestão de Obra; 

• Gestão da Qualidade;  

• Execução de Obra; 

• Outro: 

 

20) Referente ao nível de desenvolvimento de projetos, quais você mais utiliza? 

É possível marcar mais de uma. * 

• Representação por um símbolo ou genérico, não apresenta muitas 

informações. Exemplo: Projeto Conceitual; 

• Possui informações como tamanho e formas. Exemplo: Projeto 

Esquemático; 

• O elemento é classificado com um sistema, e possui maior 

detalhamento sobre as informações. Exemplos: Projeto Executivo; 

• Além de ser um sistema, possui interação com outros sistemas de 

construção. Exemplo: Projeto hidráulico e sanitário sobrepostos 

(compatibilização); 

• Todos os anteriores e possuir orientação com detalhes, fabricação e 

montagem. Exemplo: peças hidráulicas feito pelo fabricante; 

• Representação verificada em campo de atributos como tamanho, 
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forma, localização, quantidade e orientação. Por exemplo: as built; 

• Outro: 

 

21) Quais os principais desperdícios eliminados na adoção do Lean Construction 

na sua vivência? É possível marcar mais de uma. * 

• De produção. Exemplo: excesso de pessoal; 

• De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso; 

• De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso;  

• De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias; 

• De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não serão 

utilizados em um curto prazo; 

• De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 

operadores/materiais que agreguem valor; 

• Defeitos e retrabalho; 

• Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder melhorias 

por não ouvir o funcionário; 

• Atividades sem todas as entradas disponíveis;  

• Acidentes de trabalho (segurança do trabalho);  

• Desconheço; 

• Outro: 

 

22) No canteiro de obra, quais os benefícios da filosofia Lean Construction e do 

BIM você observa? É possível marcar mais de uma. * 

• Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução; 

• Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento 

de equipes de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas 

construtivos; 

• Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato; 

• Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando 

com a evolução planejada; 
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• Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos 

econômicos mais curtos e aderentes ao planejamento; 

• Desconheço;  

• Outro 

 

23) Quais ferramentas Lean Construction você faz uso? É possível marcar mais 

de uma. * 

• Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - VDC);  

• Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery (IPD));  

• Padronização (Standardization); 

• Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE));  

• Último sistema planejador (Last planner system (LPS));  

• 6 Sigma; 

• Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do fluxo de valor 

(MFV) /Value based management (VBM) or value stream mapping 

(VSM); 

• Estudo preliminar (First run study – PDCA);  

• Just-in-time (JIT); 

• Gestão Visual;  

• Outro: 
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II. Utilizo apenas o BIM  

 

24) Quantos anos de experiência você tem na utilização da ferramenta BIM? 

• Menos de 1 ano  

• De 1 a 2 anos 

• De 3 a 5 anos 

• De 5 a 7 anos   

• Acima de 7 anos 

• Outro:     

 

25) Em quais tipos de projetos você utiliza o BIM? É possível marcar mais de 

uma. * 

• Projeto Estrutural 

• Projeto Arquitetônico 

• Projeto Hidráulico / Sanitário  

• Projeto Elétrico; 

• Projeto Incêndio;  

• Elaboração de Orçamento; 

• Elaboração de Planejamento;  

• Gestão de Obra; 

• Gestão da Qualidade;  

• Execução de Obra; 

• Outro:     

 

26) Referente ao nível de desenvolvimento de projetos, quais você mais utiliza? 

É possível marcar mais de uma. * 

• Representação por um símbolo ou genérico, não apresenta muitas 

informações. Exemplo: Projeto Conceitual; 

• Possui informações como tamanho e formas. Exemplo: Projeto 

Esquemático; 
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• O elemento é classificado com um sistema, e possui maior 

detalhamento sobre as informações. Exemplos: Projeto Executivo; 

• Além de ser um sistema, possui interação com outros sistemas de 

construção. Exemplo: Projeto hidráulico e sanitário sobrepostos 

(compatibilização); 

• Todos os anteriores e possuir orientação com detalhes, fabricação e 

montagem. Exemplo: peças hidráulicas feito pelo fabricante; 

• Representação verificada em campo de atributos como tamanho, 

forma, localização, quantidade e orientação. Por exemplo: as built; 

• Outro: 

 

27) Quais as dificuldades e/ou impeditivos para utilizar a metodologia BIM? É 

possível marcar mais de uma. * 

• Resistência à mudança; 

• Tempo e custo para treinamento; 

• Dificuldade em relação ao processo e ferramentas;  

• Aumento da carga de trabalho inicial para implantação;  

• Trabalhar colaborativamente; 

• Falta de padrões; 

• Conhecimento inadequado entre os trabalhadores;  

• Baixo salário para os profissionais; 

• Corrupção; 

• Motivação externa insuficiente;  

• Falta de transparência no processo; 

• Falta de comprometimento da alta administração;  

• Falta de entendimento/ solicitação do cliente; 

• Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca de dados;  

• Investimento em software e computadores; 

• Falta de seguro;  

• Nenhuma; 

• Outro: 
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28) Quais os benefícios das funcionalidades BIM você vivência? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Visualização de Projeto; 

• Geração rápida de alternativas de projeto; 

•  Utilização do modelo para análises; 

• Manutenção da integridade informação e do projeto;  

• Geração automatizada de desenhos e documentos;  

• Colaboração em projeto e construção; 

• Simulação e Automatização do processo de planejamento; 

• Compatibilização de projetos; 

• Nenhuma;  

• Outro: 

 

29) No canteiro de obra, quais os benefícios do BIM você observa? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução; 

• Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento 

de equipes de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas 

construtivos; 

• Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato; 

• Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando 

com a evolução planejada; 

• Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos 

econômicos mais curtos e aderentes ao planejamento; 

• Desconheço;  

• Outro: 
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III. Utilizo apenas o Lean Construction 

 

30) Quantos anos de experiência você tem na utilização da filosofia Lean 

Construction? * 

• Menos de 1 ano  

• De 1 a 2 anos 

• De 3 a 5 anos 

• De 5 a 7 anos   

• Acima de 7 anos 

• Outro:     

 

31) Quais as dificuldades e/ou impeditivos para utilizar a filosofia Lean 

Construction? É possível marcar mais de uma. * 

• Resistência à mudança; 

• Tempo e custo para treinamento; 

• Dificuldade em relação ao processo e ferramentas;  

• Aumento da carga de trabalho inicial para implantação;  

• Trabalhar colaborativamente; 

• Falta de padrões; 

• Conhecimento inadequado entre os trabalhadores;  

• Baixo salário para os profissionais; 

• Corrupção; 

• Motivação externa insuficiente;  

• Falta de transparência no processo; 

• Falta de comprometimento da alta administração;  

• Falta de entendimento/ solicitação do cliente; 

• Nenhuma; 

• Outro:     
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32) Em quais fases você utiliza o Lean Construction? É possível marcar mais de 

uma. * 

• Técnicas Lean no nível operacional (operacional/ sistemas);    

• Estratégias integradas de entrega de projeto (comercial); 

• Mudança transformacional (organizacional) principalmente na 

preocupação com decisões estratégicas como o uso de sistemas 

externos / modulares e liderança; 

• Não sei; 

• Outro: 

 

33) Quais os principais desperdícios eliminados na adoção do Lean Construction 

na sua vivência? É possível marcar mais de uma. * 

• De produção. Exemplo: excesso de pessoal; 

• De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso; 

• De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso;  

• De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias; 

• De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não serão 

utilizados em um curto prazo; 

• De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 

operadores/materiais que agreguem valor; 

• Defeitos e retrabalho; 

• Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder melhorias 

por não ouvir o funcionário; 

• Atividades sem todas as entradas disponíveis;  

• Acidentes de trabalho (segurança do trabalho);  

• Desconheço; 

• Outro: 

 

34) Quais os benefícios da filosofia Lean Construction você observa? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Redução da variabilidade;  
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• Redução do tempo do ciclo;  

• Redução dos itens em estoque;  

• Aumento da flexibilidade; 

• Utilização de ferramenta para controle da produção;  

• Padronização das atividades, recursos e produtos;    

• A execução da melhoria contínua; 

• Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual;  

• Foco nas ações pela análise do fluxo de valor; 

• Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 

requisitos dos clientes;  

• Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 

especificações do produto; 

• Gestão participativa respaldada em análise de processos em dados e 

resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos; 

• Benchmarking;  

• Nenhum; 

• Outro: 

 

35) Quais ferramentas Lean Construction você faz uso? É possível marcar mais 

de uma. * 

• Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - VDC);  

• Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery (IPD));  

• Padronização (Standardization); 

• Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE));  

• Último sistema planejador (Last planner system (LPS));  

• 6 Sigma; 

• Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do fluxo de valor 

(MFV) /Value based management (VBM) or value stream mapping 

(VSM); 

• Estudo preliminar (First run study – PDCA);  

• Just-in-time (JIT); 

• Gestão Visual;  
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• Outro: 

 

36) No canteiro de obra, quais os benefícios da filosofia Lean Construction você 

percebe em sua utilização? É possível marcar mais de uma. * 

• Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução; 

• Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento 

de equipes de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas 

construtivos; 

• Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato; 

• Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando 

com a evolução planejada; 

• Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos 

econômicos mais curtos e aderentes ao planejamento; 

• Desconheço;  

• Outro: 
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IV. Conheço o BIM  e o Lean Construction, mas não implemento 

 

37) Quais os motivos pelos quais você não utiliza a metodologia BIM e a filosofia 

Lean Construction? Marque uma opção por linha. * 

 BIM  Lean Construction N/A 

Resistência à mudança    

Tempo e custo para treinamento    

Dificuldade em relação ao processo e ferramentas    

Aumento da carga de trabalho inicial para 

implantação 

   

Trabalhar colaborativamente    

Falta de padrões    

Conhecimento inadequado entre os trabalhadores    

Baixo salário para os profissionais    

Corrupção    

Motivação externa insuficiente    

Falta de transparência no processo    

Falta de comprometimento da alta administração    

Falta de entendimento/ solicitação do cliente    

Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca 

de dados (BIM ) 

   

Investimento em software e computadores (BIM )     

Falta de seguro (BIM )     

 

38) Quais os benefícios das funcionalidades BIM você conhece? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Visualização de Projeto; 

• Geração rápida de alternativas de projeto; 

•  Utilização do modelo para análises; 
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• Manutenção da integridade informação e do projeto;  

• Geração automatizada de desenhos e documentos;  

• Colaboração em projeto e construção; 

• Simulação e Automatização do processo de planejamento; 

• Compatibilização de projetos; 

• Nenhuma;  

• Outro: 

 

39) Quais os benefícios da filosofia Lean Construction você observa? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Redução da variabilidade;  

• Redução do tempo do ciclo;  

• Redução dos itens em estoque;  

• Aumento da flexibilidade; 

• Utilização de ferramenta para controle da produção;  

• Padronização das atividades, recursos e produtos;    

• A execução da melhoria contínua; 

• Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual;  

• Foco nas ações pela análise do fluxo de valor; 

• Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 

requisitos dos clientes;  

• Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 

especificações do produto; 

• Gestão participativa respaldada em análise de processos em dados e 

resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos; 

• Benchmarking;  

• Nenhum; 

• Outro: 

 

40) A respeito das ferramentas utilizadas no Lean Construction, quais você 

conhece? É possível marcar mais de uma. 
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• Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - VDC);  

• Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery (IPD));  

• Padronização (Standardization); 

• Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE));  

• Último sistema planejador (Last planner system (LPS));  

• 6 Sigma; 

• Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do fluxo de valor 

(MFV) /Value based management (VBM) or value stream mapping 

(VSM); 

• Estudo preliminar (First run study – PDCA);  

• Just-in-time (JIT); 

• Gestão Visual;  

• Não conheço nenhuma ferramenta Lean Construction; 

• Outro: 

 

41) No canteiro de obra, quais os benefícios da filosofia Lean Construction e do 

BIM você conhece? É possível marcar mais de uma. * 

• Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução; 

• Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento 

de equipes de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas 

construtivos; 

• Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato; 

• Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando 

com a evolução planejada; 

• Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos 

econômicos mais curtos e aderentes ao planejamento; 

• Desconheço;  

• Outro: 

 

42) Quais os principais desperdícios eliminados na adoção do Lean Construction 

que você conhece? É possível marcar mais de uma. * 
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• De produção. Exemplo: excesso de pessoal; 

• De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso; 

• De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso;  

• De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias; 

• De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não serão 

utilizados em um curto prazo; 

• De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 

operadores/materiais que agreguem valor; 

• Defeitos e retrabalho; 

• Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder melhorias 

por não ouvir o funcionário; 

• Atividades sem todas as entradas disponíveis; 

• Acidentes de trabalho (segurança do trabalho);  

• Desconheço; 

• Outro: 
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V. Conheço o Lean Construction, mas não implemento 

 

43) Quais os motivos pelos quais você não utiliza a filosofia Lean Construction? 

É possível marcar mais de uma. * 

• Resistência à mudança; 

• Tempo e custo para treinamento; 

• Dificuldade em relação ao processo e ferramentas;  

• Aumento da carga de trabalho inicial para implantação;  

• Trabalhar colaborativamente; 

• Falta de padrões; 

• Conhecimento inadequado entre os trabalhadores;  

• Baixo salário para os profissionais; 

• Corrupção; 

• Motivação externa insuficiente;  

• Falta de transparência no processo; 

• Falta de comprometimento da alta administração;  

• Falta de entendimento/ solicitação do cliente; 

• Nenhum; 

• Outro:     

 

44) Quais os principais desperdícios eliminados na adoção do Lean Construction 

você conhece? É possível marcar mais de uma. * 

• De produção. Exemplo: excesso de pessoal; 

• De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso; 

• De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso;  

• De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias; 

• De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não serão 

utilizados em um curto prazo; 

• De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 

operadores/materiais que agreguem valor; 



131 
 

 
 

• Defeitos e retrabalho; 

• Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder melhorias 

por não ouvir o funcionário; 

• Atividades sem todas as entradas disponíveis; 

• Acidentes de trabalho (segurança do trabalho);  

• Desconheço; 

• Outro: 

 

45) Quais os benefícios da filosofia Lean Construction você conhece? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Redução da variabilidade;  

• Redução do tempo do ciclo;  

• Redução dos itens em estoque;  

• Aumento da flexibilidade; 

• Utilização de ferramenta para controle da produção;  

• Padronização das atividades, recursos e produtos;    

• A execução da melhoria contínua; 

• Rapidez de resposta devido ao gerenciamento visual;  

• Foco nas ações pela análise do fluxo de valor; 

• Análises e decisões no processo tendo como um dos focos os 

requisitos dos clientes;  

• Controle da qualidade pela padronização e atendimento as 

especificações do produto; 

• Gestão participativa respaldada em análise de processos em dados e 

resultados gerados pelo sistema e grupos de trabalhos; 

• Benchmarking;  

• Nenhum; 

• Outro: 

 

46) A respeito das ferramentas utilizadas no Lean Construction, quais você 

conhece? É possível marcar mais de uma. 
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• Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - VDC);  

• Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery (IPD));  

• Padronização (Standardization); 

• Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE));  

• Último sistema planejador (Last planner system (LPS));  

• 6 Sigma; 

• Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do fluxo de valor 

(MFV) /Value based management (VBM) or value stream mapping 

(VSM); 

• Estudo preliminar (First run study – PDCA);  

• Just-in-time (JIT); 

• Gestão Visual;  

• Não conheço nenhuma ferramenta Lean Construction; 

• Outro: 

 

47) No canteiro de obra, quais os benefícios da filosofia Lean Construction você 

conhece? É possível marcar mais de uma. * 

• Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução; 

• Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento 

de equipes de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas 

construtivos; 

• Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato; 

• Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando 

com a evolução planejada; 

• Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos 

econômicos mais curtos e aderentes ao planejamento; 

• Desconheço;  

• Outro: 
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VI. Conheço o BIM, mas não implemento 

 

48) Quais os motivos pelos quais você não utiliza a metodologia BIM ? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Resistência à mudança; 

• Tempo e custo para treinamento; 

• Dificuldade em relação ao processo e ferramentas;  

• Aumento da carga de trabalho inicial para implantação;  

• Trabalhar colaborativamente; 

• Falta de padrões; 

• Conhecimento inadequado entre os trabalhadores;  

• Baixo salário para os profissionais; 

• Corrupção; 

• Motivação externa insuficiente;  

• Falta de transparência no processo; 

• Falta de comprometimento da alta administração;  

• Falta de entendimento/ solicitação do cliente; 

• Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca de dados;  

• Investimento em software e computadores; 

• Falta de seguro;  

• Nenhuma; 

• Outro: 

 

 

49) Quais os benefícios das funcionalidades BIM você conhece? É possível 

marcar mais de uma. * 

• Visualização de Projeto; 

• Geração rápida de alternativas de projeto; 

•  Utilização do modelo para análises; 

• Manutenção da integridade informação e do projeto;  
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• Geração automatizada de desenhos e documentos;  

• Colaboração em projeto e construção; 

• Simulação e Automatização do processo de planejamento; 

• Compatibilização de projetos; 

• Nenhuma;  

• Outro: 

 

41) No canteiro de obra, quais os benefícios do BIM você conhece? É possível 

marcar mais de uma. * 

 

• Melhoria na gestão do canteiro e no controle de execução; 

• Maior previsibilidade das condições de campo, no dimensionamento 

de equipes de trabalho, eliminação de interferências entre subsistemas 

construtivos; 

• Redução da imprevisibilidade na fase de construção sendo possível 

reduzir aditivos de contrato; 

• Facilidade no acompanhamento da progressão da obra comparando 

com a evolução planejada; 

• Redução da estrutura administrativa e viabilização de ciclos 

econômicos mais curtos e aderentes ao planejamento; 

• Desconheço;  

• Outro: 
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VII. Não conheço o BIM e o Lean Construction 

 

50) Qual o seu grau de interesse em conhecer o BIM? *  

 

51) Qual o seu grau de interesse em conhecer o Lean Construction? * 

 

 

52) A respeito das ferramentas utilizadas no Lean Construction, quais você já 

ouviu falar? É possível marcar mais de uma. * 

• Construção Virtual do Projeto (Virtual Design construction - VDC);  

• Entrega integrada de projetos (Integrated project delivery (IPD));  

• Padronização (Standardization); 

• Engenharia simultânea (Concurrent Engineering (CE));  

• Último sistema planejador (Last planner system (LPS));  

• 6 Sigma; 

• Gerenciamento baseado em valor ou mapeamento do fluxo de valor 

(MFV) /Value based management (VBM) or value stream mapping 

(VSM); 

• Estudo preliminar (First run study – PDCA);  

• Just-in-time (JIT); 

• Gestão Visual;  

• Não conheço nenhuma ferramenta Lean Construction; 

• Outro: 
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53) Quais os motivos pelos quais você não conhece a metodologia BIM e a 

filosofia Lean Construction? Marque uma opção por linha. 

 BIM Lean Construction N/A 

Resistência à mudança    

Tempo e custo para treinamento    

Dificuldade em relação ao processo e ferramentas    

Aumento da carga de trabalho inicial para 

implantação 

   

Trabalhar colaborativamente    

Falta de padrões    

Conhecimento inadequado entre os trabalhadores    

Baixo salário para os profissionais    

Corrupção    

Motivação externa insuficiente    

Falta de transparência no processo    

Falta de comprometimento da alta administração    

Falta de entendimento/ solicitação do cliente    

Questões legais relacionadas ao fornecimento e troca 

de dados (BIM) 

   

Investimento em software e computadores (BIM)     

Falta de seguro (BIM)     

 

54) Quais benefícios você gostaria de usufruir na elaboração de projetos? É 

possível marcar mais de uma. * 

• Visualização de Projeto; 

• Geração rápida de alternativas de projeto; 

•  Utilização do modelo para análises; 

• Manutenção da integridade informação e do projeto;  

• Geração automatizada de desenhos e documentos;  

• Colaboração em projeto e construção; 
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• Simulação e Automatização do processo de planejamento; 

• Compatibilização de projetos; 

• Nenhuma;  

• Outro: 

 

55) Dentre os desperdícios abaixo, quais estão presentes na sua realidade? É 

possível marcar mais de uma. 

• De produção. Exemplo: excesso de pessoal; 

• De espera. Exemplo: Indisponibilidade do recurso; 

• De transporte. Exemplo: Movimentação desnecessária de recurso;  

• De processamento. Exemplo: Executar etapas desnecessárias; 

• De estoque. Exemplo: Armazenamento de materiais que não serão 

utilizados em um curto prazo; 

• De movimentação. Exemplo: Movimento quanto a 

operadores/materiais que agreguem valor; 

• Defeitos e retrabalho; 

• Criatividade não utilizada do funcionário. Exemplo: Perder melhorias 

por não ouvir o funcionário; 

• Atividades sem todas as entradas disponíveis; 

• Acidentes de trabalho (segurança do trabalho);  

• Desconheço; 

• Outro: 
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