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FASES DE UM EMPREENDIMENTO 

PROJETOS PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO 

BIM GP LEAN 



FASES DE UM EMPREENDIMENTO 

PROJETOS 



Evolução dos Sistemas de TI 

Antes dos anos 80 



Evolução dos Sistemas Administrativos 

Anos 80 – Surge os Computadores de Mesa  

e com eles os sistemas que ajudariam  

a automatizar as empresas.  



Resultado : Ilhas de informações dentro  

das Empresas.  

Evolução dos Sistemas Administrativos 



Anos 90 : Surgem os ERP´s.  

Evolução dos Sistemas Administrativos 



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

Até anos 70  



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

Inicio anos 80 – Surge o AutoCAD.  



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

Meados anos 80 – Surgem os Softwares 3D.  

ArchiCAD 



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

Anos 90– Surge o Revit e  

seus modelos paramétricos.  



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

Modelos Paramétricos.  
 

Configuramos os objetos do projeto de maneira 

muito similar a como fazemos os orçamentos. 

 

Para uma parede informamos por exemplo: 

 

Tipo de núcleo (tijolo, gesso, etc) 

Reboco interno 

Massa interna 

Pintura interna 

Reboco Externo 

Massa Externa 

Pintura Externa 



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

Temos nossas ilhas de Informações 



Evolução na Engenharia/Arquitetura 

2004 – Surge o IFC 
Industry Foundation Classes 

IFC é um esquema de dados comum, em 

formato “não proprietário”, mantido pela 

BuildingSmarts International. O objetivo do 

IFC é facilitar a interoperabilidade entre 

plataformas, sistemas e aumentar a 

colaboração dentro da  indústria de 

arquitetura, engenharia e construção (AEC) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes


Evolução na Engenharia/Arquitetura 

IFC - Integração. 



Evolução na Engenharia/Arquitetura 



NASCIMENTO DO BIM 

 

Building Information Model  

ou  

Building Information Modeling 
 



NASCIMENTO DO BIM 

O professor Eastman usou 

extensivamente em seus livros e 

documentos desde finais dos anos 1970, 

o termo Building Information Model.  
 



MÉTODOLOGIA BIM 



BIM 



UMA AMOSTRA DO BIM 4D 

Revit –Modelo 3D 

 BIM- 3D 

MS-Project  

cronograma. 

NavisWorks  

integração  

MS-Project e Revit. 

BIM – 4D 



Beneficios do BIM 

Desenhos técnicos vão ficando 

prontos concomitantemente. 

 

Trabalho simultâneo  
 



Compatibilização dos Projetos  

Significativa redução de 

retrabalho.  

Beneficios do BIM 



Compatibilização dos Projetos  

Significativa redução de 

retrabalho.  

Beneficios do BIM 



Compatibilização dos Projetos  

Diminui substancialmente as respostas 

“Eu não Sabia” 

Beneficios do BIM 



Compatibilização dos Projetos  

Beneficios do BIM 



BIM e Gerenciamento de Projetos 

 

A falta de procedimentos e de um 

novo comportamento organizacional, 

coloca em risco os objetivos dos 

nossos projetos. 



BIM e Gerenciamento de Projetos 

Arquitetura 

Estrutural 

Elétrico/Hidráulico 

Planejamento 

Arquitetura 

Estrutural Elétrico/Hidráulico 

Planejamento 



MUDANÇA CONCEITUAL 



FASES DE UM EMPREENDIMENTO 

PLANEJAMENTO 



Gerenciamento de Projetos 

Tivemos uma evolução 

nos processos produtivos 
 



Gerenciamento de Projetos 



Gerenciamento de Projetos 

Os avanços tecnológicos, forçaram o 

aperfeiçoamento profissional de todos os 

envolvidos nos empreendimentos 



Gerenciamento de Projetos 

E na Gestão dos Empreendimentos ? 

 

Será que não continuamos a administrar 

nossos projetos da mesma forma que 

fazíamos a 50 anos atrás? 



Gerenciamento de Projetos 

CRONOGRAMAS 

Aumentam a garantia do termino dos 

empreendimentos. 

 

Conseguem diminuir ou recuperar 

prazos de obras sem o aumento de 

trabalho ou equipamentos, e com o 

mesmo método construtivo. 



Gerenciamento de Projetos 

CURVAS FINANCEIRAS 

Validam o cronograma através da 

aderência a disponibilidade financeira 

do projeto. 



Gerenciamento de Projetos 

HISTOGRAMAS 

Evitam gastos com contratações ou  

evitam atrasos por falta da mão de obra 

necessária. 

 



Gerenciamento de Projetos 

Planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. 

Quem não planeja não define 

Quem não define não mede 

Quem não mede não controla 

Quem não controla não gerencia  

Ciclo de Deming (PDCA) e Ciclo de Vida 



Gerenciamento de Projetos 

Benefícios esperados: 
 

 Garantia de maior comprometimento dos principais 
envolvidos. 
 

 Maior probabilidade do cumprimento de prazos. 
 

 Redução de custos na implantação dos projetos. 
 

 Identificação antecipada de riscos e tomada de 
contramedidas. 
 

 Visibilidade do andamento dos trabalhos. 
 

 Desenvolvimento da equipe. 

 

 
 



Gerenciamento de Projetos e BIM 



FASES DE UM EMPREENDIMENTO 

CONSTRUÇÃO 



“Perda na construção civil é, 

freqüentemente, associado aos 

desperdícios de materiais.  

 

 

 

 

Lean Construction 



No entanto as perdas devem englobar tanto a 

ocorrência de desperdícios de materiais quanto à 

execução de tarefas desnecessárias que geram 

custos adicionais e não agregam valor. 

 

 

 Reboco de  grande espessura 

Lean Construction 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.apreflorestas.com.br/_arquivos/imagens/4943630484fc9296b88cdf3.81638357.jpg&imgrefurl=http://www.apreflorestas.com.br/noticias/construcao-civil/563/setor-da-construcao-civil-pode-sofrer-desaceleracao&usg=__zR2J60DuUaIdAB6QmChcneztSXY=&h=335&w=535&sz=31&hl=pt-BR&start=8&zoom=1&tbnid=mTdxnjb71tQJhM:&tbnh=83&tbnw=132&ei=lKTzT6PVC8fp6wGM77n4Bg&prev=/search?q%3DM%C3%83O%2BDE%2BOBRA%2BOCIOSA%2Bna%2Bconstru%C3%A7%C3%A3o%2Bcivil%26hl%3Dpt-BR%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Lean Construction 

Redução de desperdícios dentro do 

empreendimento, seja de fabricação antes do 

necessário, através de  redução do retrabalho 

, promove um aumento da qualidade, e 

possibilitam o aumento dos ganhos 

financeiros. 



Lean Construction 

Os desperdícios mortais 

 
Superprodução 

Desperdício da espera 

Desperdício do Sobreprocessamento 

Desperdício do estoque 

Desperdício da movimentação / Transporte 

Desperdício de defeitos ou correção 

 



Lean Construction 

Superprodução 
Produzir a mais ou antes do necessário. 

 

 

Espera 
Esperar por materiais, máquinas ou informações. 

 

 



Lean Construction 

Movimentação/Transporte 
Falta de logística na organização do canteiro de 

obra. 

 

 

 

 



Lean Construction 

Sobreprocessamento 
Fazer algo que não vai agregar algo para o cliente. 

Atividades redundantes : revisar trabalho de 

alguém ou revisões excessivas. 

 

Estoque 
Arquivos não necessários, muitos blocos de 

rascunho, aguardar terminar as análises de 

compras para liberar as compras. 

 

 



Lean Construction 

Defeitos ou Correção 

 
Retrabalhar algo gera claramente um desperdício 

de material e tempo de trabalho. 

 

 



FASES DE UM EMPREENDIMENTO 

BIM GP 

LEAN 



BIM – GP - LEAN 

A modelagem tem que prover uma 

estrutura que permita a construção 

do cronograma e orçamento 

detalhado em um mesma estrutura. 



BIM – GP - LEAN 

Planejamento Semanal 



Curvas Físicas e Financeiras  



BIM – GP - LEAN 

Estimativa física do % de avanço do 

projeto calculada normalmente em pesos 

ponderados e normalmente assumindo 

as premissas de custos, hh ou tempo das 

atividades. 



BIM – GP - LEAN 

Gerenciamento dos Riscos 

Proporciona maior controle nos riscos das atividades. 



Futuro..... 

Decida-se ,você pode 

escolher entre viver a 

historia ou fazer a historia. 
 



Agradecimentos. 
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