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O  Mapeamento Internacional de Bibliotecas de Building       
Information  Modelling (BIM) se soma ao esforço de construção de uma 
biblioteca nacional BIM, para o Brasil, como parte das ações previstas pelo 
decreto nº 9.377 de 17 de maio de 2018, que estabeleceu a Estratégia Nacional 
de Disseminação do Building Information Modelling (BIM), e foi promovido 
no  âmbito de um  convênio entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 
com o objetivo de superar os obstáculos identificados para consolidação do 
paradigma BIM no Brasil. 

Esta iniciativa acompanha o movimento mundial de estímulos 
governamentais para que o setor de Arquitetura, Engenharia e Construção 
(AEC), e demais atores ligados ao ciclo de vida da construção, adotem sistemas 
BIM em seus negócios para melhorar a qualidade do ambiente construído e a 
eficiência dos processos ligados à sua construção, operação, uso e manutenção. 

O referido mapeamento teve como objetivo identificar: 

1. As cinco mais bem estruturadas bibliotecas BIM no mundo, 
descrevendo e caracterizando o seu funcionamento e nível de 
maturidade e;

2. As iniciativas de desenvolvimento de bibliotecas BIM na América 
do Sul. 

Considerou-se, para fins deste trabalho, “Biblioteca BIM como 
iniciativa pública, privada ou mista, de consolidação de repositório de objetos 
BIM, não voltada somente a um fornecedor, mas que permita upload de 
objetos genéricos, personalizados e proprietários de forma ampla” (ABDI, 2018). 
Estipulou-se, ainda, quais informações deveriam ser mapeadas, por meio de 
doze itens, transcritos a seguir:

1. INTRODUÇÃO
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1. Descrição geral da Biblioteca BIM;

2. A forma de gestão e financiamento;

3. Quantitativo de objetos depositados;

4. Participação de objetos relacionados a infraestrutura;

5. Formatos de objetos BIM disponíveis (IFC, RVT, dentre outros);

6. Atividades de sensibilização da indústria para cooperação com 
a Biblioteca;

7. Fluxograma de inserção de objetos pela iniciativa privada;

8. Descrição de requisitos técnicos para upload de objetos;

9. Descrição do processo de análise de conformidade dos objetos 
advindos da indústria;

10. Disponibilidade de certificação de conformidade de objetos;

11. Como são obtidos os objetos genéricos. 

O  mapeamento das cinco bibliotecas  BIM mais  bem  estruturadas 
contemplou todos os itens, enquanto o mapeamento das iniciativas de 
desenvolvimento de bibliotecas BIM na América do Sul os cinco primeiros.

Ao analisar a lista acima para estruturar o método de pesquisa 
adequado, a equipe responsável pelo mapeamento identificou que os itens 
abordam três esferas de atenção distintas, ligadas a características políticas, 
estruturais e operacionais. De fato, sob um ponto de vista sistêmico, cada item 
apresenta em alguma medida um ponto de interseção com as três esferas 
sugeridas, o que demonstra a mútua influência entre política, estrutura e 
operação (SUCCAR, 2009). Porém, existe um domínio específico de decisão e 
atuação para cada caso que impacta sobre a forma como as características 
podem ser levantadas e é sobre essa perspectiva que se fez essa diferenciação. 
A repercussão dessa interpretação ficará mais clara com a apresentação dos 
métodos e dos resultados. 
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A natureza do mapeamento das bibliotecas BIM no mundo 
e na América do Sul, bem como sua associação às politicas de difusão, 
desenvolvimento e maturidade do BIM, exige uma abordagem multimétodos de 
investigação. Esta abordagem abrange a realização de procedimentos de revisão 
sistemática de literatura, de questionários e de entrevistas semiestruturadas a 
agentes do setor, de testes de operacionalização das bibliotecas identificadas 
e de pesquisas por informações oficiais e especializadas não indexadas em 
portais de comunicação local, como jornais, revistas especializadas e páginas 
institucionais. 

As características principais dos métodos e indicadores adotados 
serão abordadas a seguir.

2.1 Critérios de seleção das cinco bibliotecas mais 
bem estruturadas

A necessidade de definir uma lista com as cinco mais bem 
estruturadas bibliotecas BIM demandou o estabelecimento de critérios de 
seleção objetivos.

O Quadro 1 apresenta os campos, quantitativos e pesos considerados 
para realizar a hierarquização e, em seguida, cada um dos critérios é brevemente 
explicado. Uma lista com as bibliotecas mais difundidas no mercado é 
apresentada.  As bibliotecas foram avaliadas segundo os critérios estipulados, 
resultando nas cinco bibliotecas mais bem estruturadas.

 

2. MÉTODO
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Quadro 1 - Critérios para seleção das bibliotecas BIM

Critérios Variável Descrição Peso

Quantitativo de objetos 
depositados

Nº de objetos acima de 80.000
entre 79.999 e 20.000
abaixo de 19.999

9
3
1

Quantitativo de usuários Nº de usuários
acima de 500.000
entre 499.999 e 50.000 
abaixo de 49.999

9
3
1

Tipos de famílias de objeto Lista de tipos
infraestrutura
objetos de fabricantes
outros

9
3
1

Formatos disponíveis / 
aceitos Lista de formatos

IFC
RVT
Archicad
DWG

9
3
3
1

Existência de diretrizes ou 
guias de certificação Sim ou não sim

não
3
0

Classificação Lista de 
classificação

OmniClass
Uniclass
Uniformat
MasterFormat
outros

9
3
3
3
1

Possui plugins para os sof-
twares BIM Sim ou não sim

não
3
0

Fonte: autores.

A identificação do quantitativo de objetos depositados traduz 
um critério objetivo: o grau de representatividade da biblioteca, indicando 
maior envolvimento de fabricantes e/ou usuários na alimentação do acervo. 
O quantitativo de usuários indica outra variável da representatividade da 
biblioteca, destacando o potencial de disseminação do acervo no mercado por 
meio de sua popularidade entre o público consumidor de objetos BIM.

O levantamento dos tipos de família de objeto tem como finalidade 
destacar a preocupação em identificar a oferta de conteúdo relacionado a 
objetos BIM de infraestrutura, conferindo maior grau de relevância à biblioteca 
que possua esses objetos, cuja disponibilidade ainda é deficitária no mercado. 
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Outra variável avaliada neste item corresponde à disponibilidade de objetos 
de fabricantes. Este critério, além de apontar participação ativa do mercado, 
significa um atrativo para usuários finais que desejem desenvolver projetos 
com maior nível de detalhe e especificações condizentes com informações do 
produto indicadas pelos fornecedores.

A oferta de maior variedade de formatos disponíveis de arquivos 
de objetos amplia a usabilidade e representatividade da biblioteca por 
diversos usuários com diferentes softwares. A existência de formato Industry 
Foundation Class (IFC) reforça o conceito de interoperabilidade e Open BIM, 
fato importante para o fomento generalizado do BIM para a indústria de AEC. A 
certificação de objetos ou existência de guia orientativo para desenvolvimento 
e upload de arquivos BIM representa uma maturidade em relação ao processo 
de elaboração de conteúdo, assim como maneira de controle de qualidade, 
sendo fator de diferenciação para a biblioteca.

Os sistemas de classificação de informações da construção, 
como a Omniclass, Uniformat e Masterclass, representam padronizações de 
classes de objetos que promovem uma isonomia no mercado de engenharia, 
arquitetura e construção. Esses esforços também se refletem por meio de 
diretrizes normativas, incluindo a NBR 15965: Sistema de classificação das 
informações da construção. Portanto, portais que classifiquem seus objetos 
de acordo com um ou mais sistemas de classificação contribuem para a 
normalização da categorização de objetos dentro do seu mercado de atuação. 
Por fim, a verificação da existência de plugins para softwares BIM visa identificar 
iniciativas da biblioteca em oferecer maior facilidade de aplicação de seus 
objetos para usuários, que não precisam sair da interface de projeto para buscar 
componentes.

Os pesos para cada variável dos critérios de seleção foram estipulados 
de forma a balancear o valor de determinadas características positivas e, assim, 
evitar uma avaliação por um viés de popularidade e quantidade. A avaliação 
dos critérios de seleção foi aplicada a uma lista pré-definida de bibliotecas 
indicadas no Quadro 2, levantadas por meio de buscas exploratórias, realizadas 
na internet e por indicações de especialistas consultados.
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Quadro 2 - Lista de bibliotecas BIM

Nome da biblioteca Endereço virtual

BIM Object https://bimobject.com/pt-br

BIM Components https://bimcomponents.com/

National BIM Library https://www.nationalbimlibrary.com/

Smart BIM http://library.smartbim.com/

BIM Store UK https://www.bimstore.co.uk/

Revit City https://www.revitcity.com/index.php

Modlar https://www.modlar.com/bim-cad-sharing/

Arcat https://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml

MagiCloud https://www.magicloud.com/

My BIM Library Malaysia https://www.mybimlibrary.my/

Prod Lib https://www.prodlib.com

Sweets Construction https://sweets.construction.com/

ArchVision https://www.archvision.com/

BIM and Co https://www.bimandco.com/pt

Polantis https://www.polantis.com/

BIM Box http://bimbox.co.uk/

Fonte: autores. 

Essas cinco bibliotecas, elencadas hierarquicamente em função da 
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pontuação alcançada, são:

1. BIM Object;

3. BIM and Co;

4. NBS National BIM Library;

5. BIM Store UK;

6. MagiCloud.

Essas bibliotecas foram mapeadas individualmente, por meio de 
procedimentos descritos nas subseções seguintes. Todavia, por ocasião do 
mapeamento das iniciativas e bibliotecas BIM na América do Sul, mais duas 
bibliotecas BIM direcionadas a países de língua espanhola foram identificadas 
e avaliadas pelos mesmos critérios empregados à lista pré-definida para a 
seleção das cinco bibliotecas. Como resultado, as bibliotecas BIM Tool e BIM 
Etica obtiveram um resultado superior ao MagiCloud, ocupando o quinto e o 
sexto lugares da lista. O mapeamento destas bibliotecas foi acrescentado aos 
cinco mapeamentos inicialmente realizados.

2.2 Revisão Sistemática da Literatura

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é um método de 
levantamento, seleção e avaliação de dados primários e secundários por meio 
de procedimentos documentados que tornam a pesquisa explícita, verificável 
e reprodutível (GOUGH; OLIVER; THOMAS, 2012). Operacionalmente, é um 
instrumento organizado em três etapas principais: a primeira envolve uma 
pesquisa exploratória, com objetivo de identificar e protocolar os termos 
adequados de busca e seleção da bibliografia acadêmica e profissional; a 
segunda etapa corresponde à aplicação deste protocolo e a terceira constitui 
o esforço de análise e sumarização destes dados levantados e tratados em um 
texto síntese. A primeira e segunda etapas da RSL respondem à necessidade 
de realização do levantamento de dados consistentes, tanto para a literatura 
disponível como para os dados diretos de bibliotecas BIM pelo mundo. A forma 
como os dados foram coletados está descrita a seguir. 
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Uma pesquisa exploratória preliminar foi realizada para identificar 
o conjunto de termos e variáveis complementares a serem considerados no 
mapeamento das características de bibliotecas de objetos BIM (BIM object 
libraries). Esta pesquisa utilizou a plataforma de indexação Scopus1 para 
realizar uma busca cujo string combinava (TITLE-ABS-KEY (BIM AND object 
AND libraries)). O sistema de indexação recuperou 62 resultados de bibliografia 
acadêmica, publicados entre os anos 2009 e 2017, sendo que 2 deles foram 
identificados como duplicados, 7 como open access e a maioria (38) publicada 
em conferências (os títulos estão listados no Anexo A). A busca equivalente 
em português considerou as palavras (TITLE-ABS-KEY (BIM AND objeto AND 
biblioteca)) e retornou 12 resultados no portal de periódicos. Porém, após 
a análise dos títulos, palavras-chave e resumos, foi constatado que nenhum 
destes trabalhos se referia de fato ao tema pesquisado (Anexo A).

Após os resultados da primeira pesquisa, foi desenvolvida segunda 
busca por meio do string (TITLE-ABS-KEY (BIM AND object OR component AND 
library),  ainda mantendo a base de  indexação  Scopus.  Esta  pesquisa  apresentou 
artigos científicos que discutiam temas relativos à produção de objetos e 
dados pertinentes a componentes da construção para fins como: preservação 
de patrimônio histórico, avaliação de desempenho energético, gestão da 
segurança em canteiros de obra. Os resultados obtidos pela revisão em bases 
científicas, apesar de contribuir para o embasamento teórico e conceitual sobre 
desenvolvimento de bibliotecas, não apresentaram publicações específicas 
sobre o estudo da implantação e estruturação de bibliotecas de objetos BIM 
no mundo. Para prosseguimento do trabalho foi adotada a estratégia de busca 
por pesquisas e análises de estágios de adoção e maturidade de implantação 
BIM em outros países. Com a disseminação internacional do sistema BIM, 
diversos governos, entidades públicas, acadêmicas e instituições privadas vêm 
promovendo ações para impulsionar ainda mais a adoção do sistema por meio 
da publicação de guias, protocolos, decretos, dentre outros. 

O levantamento realizado para identificar pesquisas técnicas e 

1  Um portal de indexação de pesquisas técnicas e científicas europeu considerado um 
dos mais abrangentes portais do mundo.
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científicas indexadas na plataforma Scopus que abordassem diretamente uma 
das cinco bibliotecas mais bem estruturadas selecionadas não obteve retorno. 
Esta ausência de trabalhos citando as bibliotecas pode ser em decorrência 
tanto da política do portal de não vinculação de nomes de empresa quanto de 
um baixo engajamento entre desenvolvimento de bibliotecas BIM e pesquisas 
acadêmicas. Assim, a busca complementar por informações publicadas sobre 
as bibliotecas mais bem estruturadas que foi realizada não conta com fontes do 
nível de controle editorial de revistas científicas, diminuindo as possibilidades 
de verificação das informações encontradas. Para reduzir os riscos de 
informação inadequada, fontes de informação não oficiais foram evitadas e o 
conteúdo levantado foi verificado por meio de outras origens, seja por meio de 
outras publicações ou de consultas diretas a especialistas com a realização de 
entrevistas e correspondências por e-mail.

Para realizar a pesquisa sobre as iniciativas e bibliotecas BIM na 
América do Sul, foram adicionados ao protocolo de levantamento da RSL 
strings que relacionaram a sigla BIM ao nome de cada país. Foram retornados 
21 resultados para o Brasil; 6 para o Chile; 2 para Uruguai; 1 para Argentina, 
Colômbia e Venezuela; nenhum retorno para Bolívia, Equador e Paraguai. Os 
títulos recuperados são indicados no Anexo B .

2.3 Consulta institucional direcionada

A consulta aos intervenientes ligados a políticas de difusão do BIM 
tem como objetivo confirmar as informações levantadas durante a pesquisa 
e qualificar o debate, incorporando as diferentes perspectivas destes agentes 
à discussão dos resultados alcançados. A partir do entendimento inicial 
possível com a RSL foram identificados quatro tipos de intervenientes a serem 
consultados:

•	 Organizações desenvolvedoras de softwares BIM;

•	 Órgãos governamentais ligados ao setor de AEC;

•	 Associações do setor de AEC;



24 25

•	 Organizações das bibliotecas BIM.

Para cada um desses tipos de intervenientes foi elaborado um 
conjunto de questões (Apêndice A) que respondem aos itens que compõem 
a lista de informações demandadas acerca das cinco bibliotecas BIM mais 
bem estruturadas e das iniciativas na América do Sul, descrita na seção que 
apresenta o objetivo do mapeamento. As questões foram organizadas a partir 
da interpretação dos itens mencionados de forma a levantar informações 
específicas sobre características políticas, estruturais e operacionais das 
iniciativas e bibliotecas BIM mapeadas. A única exceção nesta relação é o item 1 
da lista, que se caracteriza como um resumo de todas as informações coletadas 
pelos itens de pesquisa, não se enquadrando, assim, a uma única característica. 

As questões relacionadas diretamente às características políticas 
correspondem aos itens 2, 4 e 6 da lista de informações. Como as informações 
sobre a política que orienta as bibliotecas eventualmente podem ser externas 
às organizações diretamente responsáveis por cada uma, a realização do 
mapeamento desses itens, além de atividades de varredura documental 
oferecida pela organização da biblioteca BIM, envolve consultas a instituições 
governamentais e corporativas e a captura de informação não documental por 
meio de correspondências ou entrevistas. 

As questões ligadas a características estruturais correspondem 
aos itens 3, 5, 7 e 10 da lista. São informações ligadas à constituição da biblioteca 
e podem ser extraídas diretamente das informações contidas no portal que a 
hospeda. Outra fonte de dados está na formulação de itens sobre estrutura 
da biblioteca, que se somam aos itens sobre política, desenvolvidos para as 
consultas direcionadas aos administradores de bibliotecas. 

As questões ligadas a características operacionais correspondem 
aos itens, 8, 9 e 11 da lista. São itens de operacionalização das atividades possíveis 
de serem realizadas a partir da estrutura disponibilizada pelas bibliotecas 
BIM. Assim, o levantamento destes dados está condicionado à existência de 
procedimentos normatizados pela biblioteca, podendo inexistir. Sua verificação 
se dá por meio de análise documental, teste de usabilidade e consulta à 
assistência das bibliotecas.
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O encaminhamento dos questionários foi realizado a partir de 
uma lista levantada pela equipe de consultoria da ABDI e complementada 
pela equipe de pesquisa, de forma a abranger diferentes perspectivas de cada 
biblioteca. 

2.4 Entrevistas abertas

A realidade sul-americana de maturidade da implementação 
BIM não é equivalente àquela observada no mapeamento das cinco 
bibliotecas BIM mais bem estruturadas. Como a implementação se encontra 
predominantemente nos estágios iniciais, os registros institucionais e técnicos 
ainda são escassos. Para superar essa barreira de  informação, os levantamentos 
adicionais foram realizados por meio de um conjunto de entrevistas abertas 
com agentes-chave do setor.

2.5 Teste das funcionalidades das bibliotecas

Após definida a lista das bibliotecas BIM mais estruturadas a serem 
mapeadas, foram conduzidos testes de funcionalidade que permitiram obter 
informações sobre a operação e usabilidade de cada uma, em que as funções 
abertas ao usuário - de navegação, de download, upload etc. - foram testadas e 
comparadas em uma  matriz  qualitativa/quantitativa.  Além  do detalhamento 
do uso das bibliotecas BIM por parte de usuários, os testes de funcionalidade 
visaram estabelecer um nexo entre as informações levantadas nos outros 
procedimentos de pesquisa com a experiência de uso das bibliotecas. 

O protocolo para o teste de funcionalidade foi desenvolvido com 
base nos itens ligados às características operacionais das bibliotecas BIM 
(Apêndice B), permitindo complementar as informações levantadas com a 
consulta institucional direcionada, com informações disponibilizadas pelas 
bibliotecas e as funções abertas ao usuário de navegação, download, upload etc. 
Os resultados foram, então, tabulados e comparados com o auxílio de quadros 
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e gráficos qualitativos/quantitativos apresentados ao longo da discussão dos 
resultados do mapeamento. Por fim, além dos dados objetivos levantados por 
meio do protocolo, foram consideradas as análises crítica e comparativa dos 
pesquisadores que aplicaram os testes. Para tanto, suas percepções foram 
compartilhadas e discutidas com a equipe e confrontadas com as demais 
evidências coletadas. Assim, foi possível aprofundar a discussão e controlar o 
viés de pessoalidade dos resultados.
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A abordagem multimétodos adotada para o levantamento e 
a análise dos dados e informações sobre as iniciativas internacionais de 
implantação e estruturação de bibliotecas BIM permite realizar um diagnóstico 
qualitativo/quantitativo, que apresente uma argumentação baseada em 
pesquisa bibliográfica, quantificação de variáveis não estatísticas e testes de 
funcionalidade que permitem uma compreensão das políticas, das estruturas 
e da operacionalização ligadas a bibliotecas BIM.

As duas partes iniciais da análise do mapeamento foram realizadas 
a partir das informações obtidas com a RSL, dos questionários respondidos 
e consultas a agentes-chave. Por meio destes procedimentos foi possível 
contextualizar teórica, política e estruturalmente as iniciativas internacionais 
ligadas à difusão e maturidade de implementação do BIM e à consolidação de 
bibliotecas BIM bem estruturadas.

3.1 Contexto político internacional

Apesar dos relatos de benefícios da adoção da modelagem da 
informação na indústria da construção, ligados à geometria e informações 
da construção mais precisas, à melhoria nos serviços prestados ao cliente, à 
redução de erros, de custos e de tempo de projeto, à melhor qualidade de 
produção e às perspectivas de retorno sobre o investimento de gerenciamento 
dos dados do ciclo de vida do edifício (AZHAR; HEIN; SKETO, 2007; MITTAL et 
al., 2012; EASTMAN, 2014; GIEL; ISSA; ASCE, 2016), a adoção pelo setor de AEC no 
contexto global ainda é considerada lenta e insuficiente (TSAI; MOM; HSIEH, 
2014). 

Mais do que as questões técnicas ligadas à interoperabilidade 
(LAAKSO; KIVINIEMI, 2012), a consolidação do BIM em níveis mais avançados 
é dificultada principalmente por barreiras não-técnicas ligadas a mudanças 

3. DIFUSÃO E MATURIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO BIM
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nas estratégias de negócio, nos fluxos de trabalho, na entrega de projetos e 
nas formas contratuais, que impõem mudanças significativas nas práticas de 
negócios adotados na indústria (ARAYICI et al., ; AZHAR; HEIN; SKETO, 2007; 
DATA et al., 2007; BECERIK-GERBER; ASCE; KENSEK, 2010; REDMOND; SMITH, 
2013). 

A existência de barreiras organizacionais (KIVINIEMI; FISCHER, 
2009) para que sistemas BIM sejam implementados em níveis de maturidade 
mais elevados provocou movimentos coordenados de instituições do setor e 
governos para promoção de políticas de estímulo à implementação do BIM. 
A constituição dessas políticas ocorre por meio de incentivos baseados em 
reconhecimento de iniciativas consideradas exemplares, em premiações de 
iniciativas de sucesso (MCCUEN et al., 2012), em elaboração de guias, manuais 
e padrões para normatização de uso do BIM (ANDERSON et al., 2012; ABDI, 
2017; GSA, 2017), em exigências de entregas BIM em processos de aquisição 
de serviços em que órgãos e empresas do governo sejam clientes ou, ainda, 
quando grandes organizações privadas adotam essas exigências, influenciando 
o mercado (GOV.UK, 2011). 

Os movimentos expressivos observados em países da Europa e nos 
EUA (Figura 1) apontam para a relevância econômica, ambiental e social dos 
benefícios da modelagem da informação, que permite aumentar a eficiência 
dos processos de projeto, construção, uso e manutenção durante todo o ciclo 
de vida do edifício e da infraestrutura (EBINGER; MADRITSCH, 2012; EASTMAN, 
2014; CAO et al., 2015). 
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Figura 1 - Adoção obrigatória do BIM para obras públicas

Fonte: baseado em BICP Global Study, 2017

Pesquisas sobre as iniciativas internacionais que têm apresentado 
um desenvolvimento avançado de implementação BIM relacionam alguns 
temas recorrentes ligados a formas contratuais de aquisição de projeto; 
elaboração ou revisão de guias e padrões de entrega para adequá-los a práticas 
globais difundidas, por exemplo pela buildingSMART; esforços de sensibilização 
e educação dos agentes governamentais e de profissionais do setor de AEC; 
interoperabilidade entre fases do ciclo de vida do edifício; estabelecimento de 
mecanismos de regulação para exigir o uso de padrões abertos de dados; e, 
por fim, adoção de estratégias de implementação baseadas em projetos-piloto 
para aprender, testar e aperfeiçoar as medidas adotadas para responder a cada 
tema abordado anteriormente (MCAULEY; HORE; WEST, 2017). 

Como observado, além das dificuldades relacionadas à 
operacionalização  das  tecnologias que permitem a modelagem da  informação,  
como a disponibilidade de bibliotecas de objetos bem  estruturadas, as 
implicações da implementação e uso de BIM em nível estratégico impõem 
mudanças culturais e tecnológicas que impactam sobre a capacidade de 
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organização do trabalho em AEC (KIVINIEMI; FISCHER, 2009). É neste contexto 
que governo, instituições de pesquisa e do setor de AEC mais trabalham, 
delegando a resolução de aspectos operacionais à iniciativa privada.

3.1.1 Discussões ligadas a bibliotecas BIM

Ao realizar a revisão sistemática da literatura, foi possível constatar 
um insuficiente engajamento da comunidade acadêmica na discussão direta 
sobre a elaboração e estrutura de objetos ou componentes BIM para construção, 
bem como sobre o uso e manutenção de bibliotecas BIM, tanto públicas como 
privadas. As menções são indiretas, normalmente vinculadas à maturidade de 
implementação BIM (SUCCAR; KASSEM, 2015), em contexto privado (MCCUEN 
et al., 2012) ou setorial. Com algumas exceções, este distanciamento sugere que 
a discussão acerca das condições semânticas de elaboração, difusão e gestão 
das bibliotecas foi promovida principalmente por pesquisas e desenvolvimento 
de empresas de software BIM e organizações governamentais.

É notável também o crescente número de trabalhos que abordam 
o desenvolvimento de bibliotecas de objetos cujos parâmetros atendem a 
especificidades ligadas à conservação do Patrimônio Cultural e de construções 
vernaculares ou históricas, como observado na arquitetura gótica (SANTAGATI; 
LO TURCO; D’AGOSTINO, 2017), islâmica (ALMAIMANI; NAWARI, 2017) e chinesa 
(SUMAK et al., 2017). Trata-se de um campo de atuação que impõe novos desafios 
às estruturas de bibliotecas BIM, condicionados a políticas de preservação do 
patrimônio histórico e cultural em países com diferentes níveis de maturidade 
BIM. 

3.1.2 Difusão do BIM na América do Sul

No âmbito da América do Sul, as indústrias de construção se 
uniram em torno da FIIC – Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción, que agrega as câmaras de construção de diversos países 
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(FIIC, 2006). Uma das iniciativas deste órgão foi a criação da INCONET (Red 
Latinoamericana de Centros de Innovación Tecnológica), que tem por missão 
fomentar a colaboração permanente entre os países participantes da FIIC, com 
foco no desenvolvimento de inovações tecnológicas para o setor da construção. 

Dentre as áreas estratégicas definidas está o uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação na indústria da construção e, como parte 
desta estratégia, estruturou-se um grupo específico de trabalho na área de 
implantação do BIM. Os integrantes do conselho da INCONET são profissionais 
do Chile, Argentina, México, Colômbia e Peru (FIIC, 2010). 

Os governos da Argentina, Chile e Peru prevêem a exigência 
de entrega de projetos BIM a ser implementada nos anos de 2020 e 2022 
(MCAULEY; HORE; WEST, 2017). Contudo, outros países do continente têm 
apresentado crescente interesse em intensificar os estímulos institucionais para 
implementar o BIM em suas respectivas indústrias da Construção Civil. Esta 
afirmação é endossada por informações levantadas junto ao Inter-American 
Development Bank (IDB), que disponibiliza linhas específicas de financiamento 
para inovação e desenvolvimento e possui um projeto específico para fomento 
ao BIM na América do Sul.

3.2 Implicações estruturais para implementação 
de bibliotecas BIM 

Como observado anteriormente, apesar do avanço consistente 
da maturidade de implementação BIM observada em todo mundo, ainda 
existem questões semânticas e estruturais ligadas às bibliotecas BIM a serem 
resolvidas para garantir a interoperabilidade das informações de identificação, 
classificação, composição e desempenho dos objetos ou componentes BIM 
(PALOS, 2012). As limitações identificadas por Miettinen e Paavola (2014) para que 
os benefícios potenciais do BIM do gerenciamento integrado das informações 
do projeto se concretizem aparecem principalmente em decorrência das 
diferentes linguagens adotadas pelos softwares disponíveis e pela diversidade 
de dados fornecidos e demandados pela cadeia de suprimentos da construção 
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ao longo do ciclo de vida do edifício (PALOS, 2012).

Em parte, os problemas identificados decorrem de novas e 
importantes demandas que surgem na modelagem da informação, ligadas 
à operacionalização, uso e manutenção dos edifícios projetados em BIM, ou 
mesmo em edifícios cuja modelagem é realizada depois que a construção é 
concluída, ou seja, um modelo as built (CAVKA; STAUB-FRENCH; POTTINGER, 
2013). A modelagem para a gestão patrimonial cresce tanto no âmbito da 
iniciativa privada, principalmente em edifícios corporativos, como na gestão 
de edifícios públicos. Neste contexto, algumas bibliotecas são desenvolvidas 
a partir de dados extraídos de nuvens de pontos2 (BAIK, 2017), o que implica 
problemas relacionados à baixa parametrização e nível de abstração geométrica 
inadequados ao escopo do BIM (CHIABRANDO; LO TURCO; SANTAGATI, 2017).

Todavia, os problemas relacionados à baixa qualidade das 
informações dos objetos disponibilizados em bibliotecas BIM não são uma 
particularidade de usos específicos. A recorrência de objetos não paramétricos, 
com informações imprecisas, inadequadas ou mesmo sem informações 
agregadas à geometria ainda é significativa. Em resposta a este problema 
recorrente, as principais bibliotecas BIM têm adotado diferentes estratégias que 
impactam operacionalmente sobre a segurança das informações disponíveis 
ou sobre a restrição para adicionar e acessar objetos não proprietários. 
Essas estratégias serão melhor delineadas adiante, com o mapeamento das 
informações extraídas diretamente das bibliotecas BIM elencadas.

2  Nuvens de pontos são coordenadas tridimensionais mapeadas por meio de um 
scanner ou interpolação de imagens, que identificam a superfície de um edifício existente, 
reproduzindo sua geometria em um modelo tridimensional.



32 33

Uma vez delineado o contexto de difusão e maturidade do BIM, 
as bibliotecas mais bem estruturadas identificadas para o mapeamento foram 
analisadas para cada item da lista de informações descritas no objetivo do 
mapeamento (seção 1). 

Como observado no procedimento para seleção das bibliotecas 
mais bem estruturadas (descrito na seção 2.1), além das cinco bibliotecas 
inicialmente elencadas, foram identificadas duas bibliotecas bem estruturadas 
por ocasião do mapeamento das iniciativas na América do Sul, direcionadas para 
países de língua hispânica, que atingiram uma pontuação superior ao quinto 
colocado. Como a biblioteca MagiCloud apresenta características interessantes 
para discussão geral, decidiu-se acrescentar a análise das duas bibliotecas às 
cinco bibliotecas exigidas, totalizando o mapeamento das características de 
sete casos de bibliotecas BIM bem estruturadas.   

A análise detalhada de cada biblioteca confirmou a adequação 
dos critérios de seleção das mais relevantes. No geral, a representatividade de 
mercado e a robustez da estrutura observadas nestas bibliotecas reforçaram 
a ordem de relevância inicialmente postulada (ABDI, 2018), subsidiando uma 
discussão sobre as convergências e diferenças  existentes entre os pressupostos 
da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM e as iniciativas de consolidação 
de bibliotecas BIM como um meio de consolidação de processos BIM no setor 
de AEC. 

Os procedimentos de mapeamento, como os questionários e o 
protocolo para realização dos testes funcionais, são traduções operacionais 
que viabilizam a obtenção fundamentada das respostas para as questões de 
pesquisa. Devido ao baixo número de respostas aos questionários direcionados 
(Apêndice A) confirmadas até o fim da fase de levantamento de informações, 
a análise realizada a seguir tem como fonte principalmente as informações 
coletadas com a aplicação do teste funcional da estrutura das Bibliotecas 

4. AS BIBLIOTECAS BIM MAIS BEM 
ESTRUTURADAS
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BIM (Apêndice B). Os questionários, as entrevistas abertas e as pesquisas 
complementares apoiaram pontualmente a discussão, seja esclarecendo 
alguns pontos objetivos, seja trazendo uma perspectiva externa à análise. 

4.1 Descrição geral das bibliotecas BIM

A BIM Object (https://bimobject.com/pt-br) é uma biblioteca de 
objetos BIM que incorporou o acervo da Autodesk Seek. Esta última foi uma das 
primeiras e mais conhecidas bibliotecas BIM, e foi desenvolvida originalmente 
pela empresa Autodesk como parte de uma estratégia para promover objetos 
para seu software BIM (Figura 2). Com o amadurecimento do debate acerca da 
necessidade de interoperacionalidade de objetos BIM, a empresa mudou sua 
política de difusão e vendeu o acervo de sua biblioteca para a BIM Object, empresa 
sueca. Esta empresa tem como negócio oferecer serviços de hospedagem, 
modelagem e outros direcionados a fabricantes de equipamentos e materiais 
da construção. Devido ao acervo adquirido da Autodesk Seek, possui a biblioteca 
com maior número de objetos BIM identificados, contudo muito destes não são 
paramétricos e estão sem informações não geométricas agregadas. A biblioteca, 
possui uma interface clara, predominantemente apresentada por ícones, com 
as principais informações sobre o acervo, funcionamento e estrutura acessíveis 
na página principal do site.
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Figura 2 – Explicação da transferência da Autodesk Seek para BIM Object

Fonte: Print screen de https://bimobject.com/pt-br

A BIM&Co (https://www.bimandco.com/pt) é uma empresa de 
desenvolvimento  de tecnologias   abertas  e   colaborativas  que  auxiliam 
fabricantes de produtos de construção e empresas de construção a criar 
e difundir objetos BIM segundo os padrões de interoperabilidade da 
buildingSMART (PBC TODAY, 2018). A biblioteca oferece uma plataforma para 
que os objetos desenvolvidos por fabricantes e usuários sejam disponibilizados 
georreferenciadamente. Possui interface clara, combinando ícones e 
infográficos com informações textuais sobre a estrutura e processos da empresa, 
organização da biblioteca etc. Possui um acervo relativamente pequeno, porém 
com objetos de boa qualidade de informação agregada. Ademais, tem recursos 
adicionais como o download de objetos com diferentes níveis de informação 
agregada, oferecendo recursos mais avançados para a gestão dos metadados 
de cada componente utilizado (Figura 3).
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Figura 3 - Descrição do funcionamento da plataforma BIM&Co

 

Fonte: Print screen de https://www.bimandco.com/pt/bimandco-technology

A NBS National BIM Library (https://www.nationalbimlibrary.com) é 
uma plataforma integrada de suporte a projetos e construções BIM pertencente 
ao Royal Institute of British Architects (RIBA). É composta por ferramentas de 
planejamento de funções, responsabilidades e execução de projetos em BIM; 
guia dos conhecimentos e especificações BIM-NBS; biblioteca de objetos 
genéricos e específicos e serviço de informação de normas e regulamentos 
da construção no Reino Unido. Mais textual, a interface é menos intuitiva que 
as bibliotecas anteriores mas, ainda assim, é clara e objetiva (Figura 4). Assim 
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como a BIM&Co, apresenta um número relativamente baixo de objetos, mas 
com qualidade certificada.

Figura 4 - Página inicial da NBS

Fonte: Print screen de https://www.nationalbimlibrary.com 

A BIM Store UK (https://www.bimstore.co.uk) é uma empresa 
de desenvolvimento e difusão de objetos BIM que disponibiliza objetos de 
fabricantes mediante pagamento de taxa de manutenção. Apresenta uma 
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interface clara, com marcante uso de ícones (Figura 5). Embora não se alinhe 
aos padrões de classificação, permite que o usuário personalize uma lista de 
categorias, além das listas de marcas de fornecedores predefinidas. 

Figura 5 - Página inicial da BIM Store UK

Fonte: Print screen de https://www.bimstore.co.uk 

A MagiCloud (https://www.magicloud.com) é uma biblioteca de 
propriedade da Progman, destinada a difundir os objetos ligados à mecânica, 
elétrica e hidráulica (Mechanical, Electrical and Piping – MEP) usados no software 
desenvolvido e comercializado pela empresa, o MagiCAD, além de arquivos 
para Revit e AutoCAD. Com um visual limpo e objetivo, a página apresenta o 
maior número de objetos exclusivamente desenvolvidos por fornecedores de 
componentes MEP e, em sua maioria, acessíveis apenas por clientes usuários 
do MagiCAD.

A biblioteca BIM Etica (https://bimetica.com/) é um site espanhol 



38 39

com opção de idioma em inglês, que possui maior capilaridade na América do Sul 
(Figura 6), com política de expansão por meio de parceria para representações 
em diversos países, principalmente pela língua em comum. É uma plataforma 
privada, fundada em 2016, focada na distribuição de objetos de fabricantes. 
Possui 180.000 usuários, com média de 2.000 acessos diários ao portal. 

Figura 6 - Página inicial da BIM Etica

Fonte: Print screen de https://www.bimetica.com 

O BIM Tool (https://www.bimtool.com) é um portal chileno focado 
não somente em fornecer componentes BIM mas também em oferecer uma 
plataforma de aprendizado e compartilhamento de conteúdo (Figura 7). Neste 
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sentido, conta com seção para tutoriais gratuitos de diversos softwares BIM, 
além de notícias, exemplos de projetos, casos de estudo de construções que 
utilizaram BIM e links para normas técnicas chilenas. É uma das primeiras 
bibliotecas de componentes BIM específicas da América do Sul, contando com 
aproximadamente 220.000 downloads e 44 marcas de fabricantes, conforme 
informações dispostas na página inicial da plataforma. Esta biblioteca tem como 
principal foco o atendimento regional, fomentando eventos e estabelecendo 
parcerias com organizações de países vizinhos.

Figura 7 - Página inicial da BIM Tool

Fonte: Print screen de https://www.bimtool.com

4.2 A forma de gestão e financiamento

 A  maior  parte  das bibliotecas avaliadas são iniciativas 
exclusivamente do mercado privado, com gestão e financiamento próprios. 
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A principal forma de  financiamento  é a oferta de serviços de criação, 
hospedagem e gerenciamento de objetos BIM de fabricantes. Algumas das 
bibliotecas são associadas a empresas de softwares, a associações do mercado 
de AEC ou possuem apoio de fundos de investimento governamentais para 
seu financiamento. 

A BIM Object tem como foco oferecer serviços ao fabricantes de 
componentes de construção, obtendo assim o seu financiamento. Além disto, 
associou-se à Autodesk por meio da incorporação do acervo e cartela de clientes 
do Autodesk Seek. Possui capital aberto, comercializado na Nasdaq Nordic e 
tem como ativo principal o número de usuários subscritos, cujo engajamento, 
interação e colaboração de empresas e usuários é estimulada. 

A MagiCloud, de propriedade da desenvolvedora de software 
Progman, gerencia apenas as cartelas de produtos de empresas fornecedoras 
parceiras, não fomentando a comunidade de usuários nem disponibilizando 
objetos genéricos. Tais diferenças parecem interligadas ao modelo de negócio 
associado a cada biblioteca.

BIM&Co e NBS National BIM Library são plataformas de objetos BIM 
ligadas, direta e indiretamente, a associações representativas do setor de AEC. 
A primeira, como empresa privada que firmou parceria com a buildingSMART, 
tem como principal característica a promoção de uma plataforma que permite 
a interoperabilidade de objetos em formato  aberto,  padrão  IFC,  o que lhe 
garante uma cartela de clientes que pagam pela criação de objetos, hospedagem 
e marketplace. Já a NBS National BIM Library, como iniciativa direta do RIBA, 
responde prioritariamente aos objetivos de consolidação da maturidade BIM 
no Reino Unido, alinhado à sua política de estímulos governamentais (GOV.UK, 
2011). Possui múltiplas fontes de financiamento ligadas ao RIBA e a fabricantes 
que consomem seus serviços de criação, certificação e hospedagem de objetos.

A BIM Store UK possui gestão independente, desvinculada de 
empresas de software, instituições representativas do setor da construção 
ou governais. Tem como fonte principal de financiamento a taxa cobrada de 
empresas fornecedoras de componentes da construção para o desenvolvimento 
e a manutenção de cartelas de objetos de seus produtos.
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A BIM Etica tem financiamento privado, obtido por meio do 
fornecimento de serviços de modelagem e armazenamento de objetos para 
fabricantes e sua gestão é de caráter privado. Seu principal foco é atender o 
mercado de países hispânicos.

A BIM Tool também é uma empresa privada, que tem a oferta de 
serviços de criação e armazenamento de objetos de fabricantes como fonte 
importante de seu financiamento. Além disto, obteve recursos do programa 
de investimento Semilla, financiado pela Corporación de Fomento  de la  
Producción (CORFO), do governo chileno. Ademais, firmou parcerias com 
empresas como a Autodesk e Engworks, dentre outras, de onde obtém apoio.

4.3 Quantitativo de objetos depositados

É possível estabelecer uma correlação entre o número de objetos 
no acervo de cada biblioteca e as características de forma de gestão e 
financiamento descritas anteriormente. 

As duas bibliotecas vinculadas a empresas de software BIM, 
MagiCloud e BIM Object, possuem o acervo com maior número de objetos 
disponíveis, com mais de trezentos mil objetos paramétricos até a entrega deste 
relatório. A BIM&Co e NBS National BIM Library, duas bibliotecas vinculadas 
a uma política setorial, possuem, respectivamente, em torno de cinco mil e 
vinte mil objetos associados a um processo de certificação mais rigoroso. A BIM 
Store UK possui acervo com cinco mil e quinhentos objetos. A BIM Tool conta 
com sete mil e quinhentos objetos na sua plataforma, sendo que a maior parte 
é de caráter genérico, não associado a nenhum fabricante. A biblioteca BIM 
Etica possui no seu acervo aproximadamente mil e quinhentos produtos de 
construção, cada um disponível em diferentes formatos. Com este fator, é a 
biblioteca com menor quantidade de componentes dentre as avaliadas.

No caso das bibliotecas mantidas por desenvolvedoras de software, 
o volume expressivamente maior de objetos pode ser explicado pela estratégia 
de marketing dos softwares BIM vendidos por essas empresas, pois consolida 
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sua plataforma frente à concorrente ao oferecer facilidades de modelagem.

Os objetos disponibilizados pelas BIM&Co e NBS National BIM 
Library apresentam maior qualidade de informação e preocupação em atender 
às normas e legislações de construção específicas. Neste sentido, é notável o 
desafio da BIM&Co em alinhar rigor classificatório demandado por instituições 
representativas do setor e governos à construção colaborativa da biblioteca, 
envolvendo usuários e empresas. 

Já a BIM Store UK responde diretamente aos interesses de seus 
clientes, que são os fornecedores de componentes da construção que pagam 
a taxa de manutenção dos objetos de seus produtos no acervo disponibilizado 
gratuitamente para o usuário cadastrado. Desta forma, a quantidade de objetos 
não é tão importante para o tipo de negócio quanto a quantidade de usuários 
que a plataforma possui.

A BIM Tool, com o auxílio do fundo de desenvolvimento recebido 
e parcerias com empresas apoiadoras da iniciativa, pode desenvolver 
internamente uma série de objetos genéricos, o que impulsionou a quantidade 
de componentes presentes na plataforma. 

A BIM Etica, como uma das bibliotecas mais recentes, fundada em 
2016 e com foco prioritário em produtos de construção do mercado espanhol, 
é o portal com menor quantidade de objetos mas com um bom potencial de 
expansão por meio de clientes hispânicos, principalmente.

A quantidade de objetos que cada biblioteca possui é comparada 
por meio do gráfico na Figura 8, em que fica evidente a discrepância do 
tamanho do acervo entre os diferentes portais avaliados, com destaque para 
BIM Object que, sozinha, supera o montante de todas as demais bibliotecas 
analisadas. 
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Figura 8 – Comparativo de quantidade de objetos depositados

Fonte: autores

Em nenhum dos casos o usuário cadastrado é responsável pelo 
financiamento da biblioteca. Os interesses de manutenção transitam entre a 
consolidação de softwares BIM, propagação de políticas setoriais e divulgação de 
produtos de empresas fornecedoras da construção. Não apenas  a quantidade 
mas também a qualidade e forma de obtenção dos objetos disponibilizados 
são fortemente influenciados pela origem do financiamento da biblioteca BIM. 

Assim, pode-se afirmar que o planejamento de uma estrutura de 
biblioteca BIM precisa considerar o alinhamento destas variáveis dependentes 
aos objetivos a que a biblioteca se destina, sob pena de ser frustrada em sua 
concretização. 
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4.4 Participação de objetos relacionados à 
infraestrutura

Foram identificados objetos destinados a projetos de infraestrutura 
em todas as bibliotecas. Contudo, na maioria dos casos verificados, estes objetos 
não se encontram agrupados em uma categoria própria. Dispersos, a busca 
não pôde ser realizada por meio de filtros. Por exemplo: a infraestrutura para 
pontes pré-moldadas foi encontrada sem categoria na BIM&Co, equipamentos 
e tubulações de sistemas de esgoto público foram encontrados junto a 
tubulações destinadas para edificações em categorias de MEP na BIM Store 
UK.

Como exceção, a BIM Object apresenta em sua lista de categorias 
uma aba dedicada a Engenharia e Infraestrutura (Figura 9). No entanto, parte 
considerável dos objetos pertencentes a esta categoria estão relacionados à 
iluminação pública e os demais não respondem à demanda por objetos ligados 
a infraestrutura pública, de interesse governamental. A BIM Tool possui uma 
seção relativa a mobiliário urbano e outra denominada ‘urbana’, que também 
contém somente objetos relativos à iluminação pública. Possui outros objetos 
de infraestrutura em categorias dispersas.

Figura 9 - Indicação da categoria Infraestrutura na BIM Object

Fonte: Print screen de https://bimobject.com/pt-br
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Cabe destacar que as bibliotecas BIM&Co e NBS National BIM 
Library - embora não apresentem objetos categorizados como infraestrutura 
ou os objetos existentes estejam categorizados de forma não intuitiva - seguem 
padrões de classificação internacional que comportam esta categoria, o que 
viabiliza a estruturação de um ecossistema de objetos adequado, de certa 
maneira, às demandas privadas e governamentais. 

4.5 Formatos de objetos BIM disponíveis

Alinhada à estratégia de favorecer a interoperabilidade entre 
softwares promovida pela Autodesk, a BIM Object tem em seu acervo arquivos 
em formato IFC e formatos proprietários3 do Revit, ArchiCAD, Vectorworks e 
AECOsim, além de outros softwares somente 3D e 2D, como SketchUp, Artlantis, 
Rhinoceros, Collada, 3D Studio Max, AutoCAD, All Plan etc. Além disso, oferece 
aplicativos gratuitos de acesso a seu acervo, para serem instalados como plugin 
para Vectorworks, ArchiCAD, Revit, SketchUp e AutoCAD.

A BIM&Co também encoraja a utilização de arquivos IFC. Ao 
finalizar o processo de upload de um objeto em outro formato, o utilizador que 
o cadastrou recebe informações sobre a interoperabilidade deste objeto com o 
formato IFC. Entre os formatos suportados para upload, estão inclusos arquivos 
dos principais softwares BIM, como Vectorworks, ArchiCAD e Revit, além de 
outros softwares somente 3D e 2D, como SketchUp, Artlantis, Rhinoceros, 
Collada, 3D Studio Max, AutoCAD, All Plan etc. Para facilitar a conectividade 
com o acervo de sua biblioteca, a BIM&Co disponibiliza plugins para os softwares 
Revit, Archicad e Sketchup. O plugin, no caso, não é apenas um meio direto de 
busca e download de objetos. Apresenta recursos que permitem ao utilizador 
realizar uploads de objetos diretamente do software. 

Além da disponibilidade de seus objetos em formato IFC, a NBS 
National BIM Library disponibiliza arquivos de objetos voltados para os 
softwares Archicad, Revit, Bentley e Vectorworks. Quanto aos plugins, foram 

3  Formato proprietário é o nome dado a arquivos com patente ou copyright em 
contraposição aos arquivos formato aberto, como são os IFC.
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disponibilizados apenas para os softwares Revit e ArchiCAD. A ausência de 
objetos com baixa informação agregada, de arquivos 2D ou arquivos 3D 
não paramétricos estimula uma maior maturidade da modelagem quando 
comparado ao acervo de outras bibliotecas, que trazem arquivos com baixa 
informação agregada e formatos CAD para complementarem as publicações 
em BIM. Objetos com baixa informação agregada são aqueles que, em termos 
informacionais, possuem apenas uma geometria não associada a dados 
adicionais sobre seu comportamento no modelo ou sobre características reais, 
como materiais, fornecedores etc.

A biblioteca BIM Store UK disponibiliza os objetos nos formatos 
IFC, Revit, Archicad, Vectorworks e Bentley. A BIM Store UK não possui em seu 
acervo formatos de arquivos 2D ou 3D não paramétricos, com baixa informação 
agregada. Possui plugin somente para Revit, que funciona apenas em versões 
anteriores ao Revit 2015.

Entre as bibliotecas avaliadas, a MagiCloud é a que disponibiliza 
a menor quantidade de formatos de arquivos, direcionando seu acervo para 
os softwares MagiCAD, Revit e Autocad. Pode-se dizer, na verdade, que o 
MagiCloud é um acervo privativo do MagiCAD, também de propriedade da 
Progman, um software orientado para projetos BIM de sistemas MEP. Não 
disponibiliza arquivos em IFC, sob a justificativa de que o IFC não seria um 
formato de arquivo BIM completo para propósitos de projeto e cálculo MEP. A 
biblioteca disponibiliza cerca de cem mil objetos no site. Porém, ao adquirir o 
MagiCAD, o usuário tem acesso ao catálogo completo, com mais de um milhão 
de objetos MEP. Também disponibiliza um ecossistema de plugins, mais 
de cinquenta, desenvolvidos para integrar o MagiCAD ao Revit e AutoCAD, 
atendendo a necessidades específicas de seleção e cálculo dos produtos de 
fabricantes.

A BIM Etica tem no seu catálogo objetos nos formatos dos 
principais softwares BIM, como Revit, Archicad e AECOsim, além do formato 
IFC para interoperabilidade. Também são disponíveis arquivos em DWG de 
determinados objetos e, ocasionalmente, arquivos complementares, como 
manuais e guias do produto, em formato PDF. A plataforma não possui plugin 
para software.
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A BIM Tool tem no seu acervo objetos nos formatos IFC, Revit e 
Archicad. Além destes, contém arquivos em DWG como complemento aos 
componentes BIM e não possui plugin que integre a biblioteca diretamente a 
nenhum software de projeto.

A comparação dos formatos de objeto disponíveis nas plataformas 
demonstra a dominância do Revit mas também a existência de formatos de 
softwares 2D e 3D que não são pertinentes aos programas de modelagem BIM. 
Tais formatos se apresentam na maior parte das vezes como desenhos CAD 2D, 
ou documentos complementares para os objetos, como manuais, referências 
técnicas em PDF, Word ou planilhas Excel (Figura 10).

Figura 10 – Formatos de objetos disponíveis

Fonte: Autores

A posterior separação da classificação geral restringindo somente 
os arquivos de formato nativo de softwares BIM reforça a predominância do 
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Revit. O Archicad e IFC são os formatos seguintes na representatividade, com 
especial foco no IFC nas plataformas que mais fomentam a interoperabilidade: 
a BIM&Co, a NBS National BIM Library e a BIM Etica (Figura 11).

Figura 11 – Formatos de objetos disponíveis – apenas softwares BIM

Fonte: Autores

O gráfico de barras indicado na Figura 12 compara o volume de 
objetos existente em cada biblioteca, discriminando os diferentes tipos de 
arquivo com extensões associadas diretamente a softwares BIM. Isto é, não 
estão considerados arquivos de texto, como PDF, ou de geometria simples, 
como arquivos CAD, Sketchup etc.
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Figura 12 – Comparação da quantidade de objetos de cada biblioteca BIM 
por formato de arquivo de objetos BIM 

 

Fonte: Autores

4.6 Atividades de sensibilização da indústria 

A discussão geral sobre as atividades de sensibilização da indústria 
da construção acerca dos benefícios de adoção do paradigma BIM já foi retratada 
anteriormente, quando apresentado o contexto político para difusão e aumento 
da maturidade BIM. Ao observar as atividades de associações profissionais e 
governamentais, nota-se uma ressonância entre as políticas regionais, alinhadas 
internacionalmente, tanto por entidades como o buildingSMART e instituições 
acadêmicas, como por influência de empresas de software.
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As estratégias de sensibilização da indústria por parte das 
organizações responsáveis pelo gerenciamento das bibliotecas mais bem 
estruturadas ocorrem alinhadas às ações de marketing destas empresas. A 
disponibilidade de objetos BIM é então apresentada como serviço de pré-venda 
dos produtos de fornecedores e comunicação direta com profissionais de AEC 
e empresas de projeto e construção (BIMOBJECT, 2013). Todas as bibliotecas 
apresentam produtos e serviços específicos para fabricantes. 

Contudo, algumas distinções foram identificadas na atuação de 
cada biblioteca. A BIM Object oferta serviços pagos de criação de objetos, 
gestão de informações de produtos e perfil de usuários, além de serviços não 
ligados diretamente aos objetos, com apoio a campanhas de marketing para 
aumentar tráfego e interesse dos usuários pela marca do fabricante. 

A BIM&Co não desenvolve os objetos proprietários mas oferece 
diferentes pacotes aos fabricantes, com serviços que se iniciam com a 
disponibilidade de uma página do fabricante, na versão gratuita, até análise 
estatística e pacote de comunicação (material para imprensa, tutoriais etc). 
Oferece, também, ambiente de marketplace dentro da plataforma, onde 
fabricantes e criadores de conteúdo possam se conectar para elaboração de 
novos componentes.

A  NBS  National  BIM Library oferece serviços de criação e 
certificação de objetos, consultoria para adequar o conteúdo ao padrão 
internacional buildingSMART, monitoramento de acessos etc. Embora a BIM 
Store UK não disponibilize informações detalhadas sobre seus serviços a 
fabricantes da construção civil, em seu material publicitário estão listados 
alguns serviços pagos como elaboração do perfil da marca, hospedagem de 
objetos, análise de dados, pacote de mídia, dentre outros. A MagiCloud oferece 
serviços de criação de objetos MEP do catálogo de produtos da fabricante para 
MagiCAD, Revit e AutoCAD, além de ferramentas de marketing e de soluções 
de software específicas.

A BIM Etica possui políticas para sensibilização da indústria com 
associações do setor, com foco na propagação dos seus serviços de criação e 
hospedagem dos objetos. Um recurso interessante desta plataforma é o de 
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permitir que usuário da biblioteca insira um pedido de objetos específicos de 
determinado fabricante ou linha de produto. Esta ferramenta possibilita um 
canal mais direto de comunicação entre profissionais de projeto e fabricantes, 
o que tem potencial de estimular cada vez mais o interesse de adotar o BIM por 
parte dos fabricantes devido à demanda popular.

A BIM Tool fornece no seu portal não somente os componentes BIM, 
mas tutoriais, casos de sucesso e outros recursos para sensibilizar a indústria 
de modo geral. Participa e promove ativamente eventos relacionados ao BIM 
no mercado chileno e de países vizinhos, frequentemente apoiados por suas 
empresas parceiras.

Acerca da preocupação com a padronização e interoperabilidade, 
destacam-se as bibliotecas BIM&Co, NBS National BIM Library, BIM Tool e BIM 
Etica por estimular e certificar objetos BIM seguindo padrões internacionais de 
notação de informação IFC. A BIM Object também incentiva a concordância a 
padrões internacionais, mas em menor escala. Não foram identificadas ações 
semelhantes por parte da MagiCloud e BIM Store UK.

4.7 Fluxograma de inserção de objetos pela 
iniciativa privada

A BIM Object permite a inserção de objetos exclusivamente para 
fabricantes de produtos. O processo é mediado por uma família de aplicativos 
da BIMobject Cloud, em que um usuário com permissões de gerente de 
produto pode adicionar, modificar e controlar versões do conteúdo BIM de 
uma empresa (Figura 13).
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Figura 13 – Fluxograma de inserção de objetos na BIM Object

Fonte: autores 

A BIM&Co é a única biblioteca que permite a inserção de objetos 
por utilizadores cadastrados – no caso, qualquer usuário – adotando um 
procedimento padrão de “criação de objeto”. No processo de inserção de um 
objeto constam onze passos entre acessar a opção “criar objeto” e publicar o 
objeto (Figura 14). A maior dificuldade encontrada foi indicar adequadamente 
as informações de classificação solicitadas. 
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Figura 14 – Fluxograma de inserção de objetos na BIM&Co

Fonte: autores 

A  NBS  National  BIM Library oferece aos fabricantes de 
componentes da construção duas opções de inserção de objetos de seus 
produtos. O objeto pode ser criado pelo fabricante e certificado pela NBS ou 
profissionais da biblioteca ficam responsabilizados por modelar os objetos 
de acordo com o padrão NBS, que se baseia em comitês internacionais de 
padronização BIM, tais como o buildingSMART.
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Figura 15 - Fluxograma de inserção de objetos na NBS National BIM 
Library

 

Fonte: autores  

BIM Store UK, MagiCloud, BIM Etica e BIM Tool não disponibilizam 
informação sobre o fluxo de inserção de objetos BIM em seus acervos, 
desenvolvendo internamente todo o processo de modelagem ou inserindo 
componentes mediante requisição direta dos criadores do objeto e verificação 
pela equipe da biblioteca (Figura 16).

Figura 16 - Fluxograma de inserção de objetos pela iniciativa privada

Fonte: autores  
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4.8 Descrição de requisitos técnicos para upload de 
objetos

As bibliotecas analisadas apresentam algumas diferenças nos 
requisitos técnicos para upload. Por exemplo: os requisitos técnicos exigidos 
pelas bibliotecas BIM&Co4 e NBS National BIM Library para upload se 
alinham a iniciativas de padronização internacional, com objetivo de viabilizar 
a interoperabilidade, ao garantir que os objetos BIM operem em um ambiente 
de dados comum (NBS, 2014). 

A BIM Object exige o atendimento de um padrão mínimo, composto 
por parâmetros da página do produto, do objeto e de seu portal na nuvem 
(BIMobject cloud). Estes parâmetros e outras orientações aos fabricantes estão 
disponibilizados em um guia de conteúdo que aborda, entre outras coisas, a 
forma de inserir as informações do produto, como descrição, links e imagem, a 
classificação para correta funcionalidade dos filtros, abrangendo indicação de 
materiais, nomenclatura de família, origem, tipo etc. . O portal possui um guia 
geral e um guia específico para criação de conteúdo no Revit.

A BIM Store UK possui diretrizes e normas para a criação de 
conteúdo modelo no Revit Architecture, Revit MEP e Revit Structure, visando 
a portabilidade e desempenho do seu conteúdo criado. Os requisitos 
apresentados em um manual chamado BIM Store Bible descrevem os níveis de 
detalhe, configurações de visibilidade, regras para alinhamento e tamanho de 
famílias, convenções de softwares, recomendações para maior desempenho, 
parâmetros de classificação.

A MagiCloud, BIM Etica e BIM Tool não permitem upload de 
objetos por usuários diretamente da plataforma. Uma equipe interna elabora 
os objetos segundo as orientações dos fabricantes e os requisitos internos do 
software MagiCAD, que são compatíveis com Revit e CAD. O representante da 
MagiCloud indicou que também podem ser cadastrados objetos já produzidos 
por determinado fabricante, mas passam por um controle interno e verificação 

4 Link para “assistente de criação BIM&Co”: https://www.bimandco.com/pt/bimandco-wizard
 Link para “Publicar o conteúdo”: https://www.bimandco.com/pt/publish-bim-content
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para upload na plataforma. Da mesma forma, o representante da BIM Etica 
indicou que podem ser cadastrados objetos criados pelos usuários, mas devem 
atender aos requisitos técnicos do padrão eCOB5 de criação de objetos BIM6. 
Entre as bibliotecas que permitem o upload de objetos por usuários e/ou 
fabricantes, observou-se que os requisitos exigidos respeitam uma hierarquia 
lógica de generalidade das informações que prioriza os dados elementares de 
leitura do objeto pelos softwares BIM, seguido de padrões de classificação e 
dados específicos de fabricante e usuário (Quadro 3). 

Quadro 3 – Ordem de prioridade para as informações do objeto

Ordem Tipo de propriedade

1 Hard-coded

2 IFC

3 Cobie

4 Padrão de objeto da biblioteca

5 Especificações do fabricante

6 Especificações definidas pelo usuário

Fonte: adaptado de NBS (2014)

Entre as propriedades Hard-coded estão a forma de descrição 
das propriedades geométricas, de unidade de medida, de conexão para 
acoplamento dos objetos e de filiação das propriedades de informação. O IFC 
padroniza a notação de um conjunto de informações necessárias, relevantes 
ou complementares que viabilizam a interoperabilidade. Já as propriedades 
Cobie relacionam requisitos para o gerenciamento de informação, indicando 
um valor alfanumérico específico para cada tipo de objeto, a qual categoria 
pertence, qual desempenho, cor predominante, partes componentes, 
durabilidade etc. O padrão de objeto da biblioteca relaciona propriedades 

5  O padrão eCOB é uma normatização de criação de objetos elaborado por instituto 
técnico catalão, com apoio do capítulo espanhol da buildingSMART.
6  Conforme resposta de questionário para organizações desenvolvedoras de bibliotecas 
BIM.
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de armazenamento, autoria, certificação e georreferenciamento. Por fim, as 
propriedades complementares dos fabricantes e usuários visam responder a 
demandas privadas, conferindo uma limitada liberdade de customização do 
objeto às necessidades comerciais e de uso. 

A iniciativa de padrão eCOB para criação de objetos BIM foi 
desenvolvida pelo Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
(ITEC) como parte de iniciativa do capítulo espanhol da BuildingSMART. Este 
padrão visa à padronização de informações e parâmetros gerados nos diversos 
softwares e o correto mapeamento dessas propriedades nos arquivos IFC. 

4.9 Descrição do processo de análise de 
conformidade

A BIM Object fornece documentos de orientações, com instruções 
de Testing Guidelines para que criadores de objetos façam avaliação da 
conformidade antes do upload. Somente empresas autorizadas podem criar e 
enviar conteúdo à BIM Object. O sistema trabalha com plataforma automatizada 
para a identificação de propriedades dos objetos, de modo a inserir de maneira 
automática a informação no portal. Para objetos criados no Revit, a BIM Object 
disponibiliza arquivo de parâmetros compartilhados para que os objetos 
possam ser criados com os parâmetros de maneira adequada.

A BIM&Co permite que objetos sejam criados pelos usuários 
conforme um padrão de upload com informações padronizadas por meio 
da página do portal. Seguindo os passos padronizados do sistema, o usuário 
poderá efetuar o upload do seu objeto, sendo considerado este o procedimento 
normal do portal para manutenção da conformidade de objetos. No entanto, 
a criação de objetos genéricos e objetos proprietários de fabricantes não pode 
ser realizada por qualquer usuário, apenas por empresas. A equipe da BIM&Co, 
em determinados casos, auxilia no controle e verificação de objetos elaborados 
por empresas.

A NBS National BIM Library disponibiliza guidelines da plataforma, 
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com todos os parâmetros necessários e informações que precisam constar no 
objeto para que seja aceito pela plataforma. A verificação e certificação dos 
objetos é feita pela equipe de especialistas BIM da NBS. Todos os objetos da 
plataforma são avaliados, então só constam no portal objetos certificados 
pela NBS. Todos devem ser criados por fabricantes ou pela própria equipe de 
especialistas da NBS, não sendo disponível a criação de objetos por usuários. 
Para criação de objetos no Revit, a NBS publica um arquivo de parâmetros 
compartilhados, de forma que os objetos possam ser criados de maneira 
adequada.

A BIM Store UK apenas cadastra no seu portal os objetos criados 
pelos fabricantes, não permitindo o upload de objetos criados pelo usuário. Um 
guia orientativo é disponibilizado para criação dos elementos BIM por meio 
do Revit, assim como templates e arquivo de parâmetros compartilhados, que 
irão conter as propriedades necessárias para upload do objeto, todas descritas 
no guia. A verificação de conformidade com tais diretrizes é feita pela equipe 
da BIM Store UK.

A MagiCloud não permite o upload de objetos por usuários e 
controla o upload de objetos já criados por fabricantes. Todos os componentes 
são criados pela própria empresa, em função de contratos feitos diretamente 
entre fabricantes e a biblioteca. Portanto, não disponibilizam guias ou processo 
de análise de conformidade.

A BIM Etica conta com diretrizes internas de verificação e controle 
de conformidade, além de seguir o padrão eCOB e normativas de copyright 
dos objetos. 

A BIM Tool não descreve processo de análise de conformidade no 
seu portal mas mantém um padrão de ficha técnica com parâmetros mínimos 
para todos os objetos, dentre eles a padronização de classificação de objetos e 
componentes da construção do mercado chileno.
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4.10 Disponibilidade de certificação de 
conformidade de objetos

Embora as principais bibliotecas apresentem guias ou diretrizes 
orientativas para a criação dos objetos dentro de padrões mínimos de 
detalhamento e formato de informações para serem incorporados a seus 
acervos – sejam elas internas ou públicas – nem todas apresentam um processo 
de certificação para garantir sua qualidade.

A BIM&Co é uma das bibliotecas que não possui certificação 
específica, adotando um controle de qualidade dos objetos cadastrados 
baseado nos guias de segurança, saúde e bem estar publicados pelo Instituto 
Americano de Arquitetos (AIA). 

A BIM Store UK, embora divulgue que disponibiliza objetos que 
atendem à certificação BBA, não possui objeto de seu acervo que esteja de fato 
certificado.

A BIM Object e a MagiCloud não apresentam informações sobre 
processo de certificação específico. No caso da BIM Object, os objetos devem 
ser criados pelos critérios determinados no seu guia e os elementos criados 
pela MagiCloud são validados conforme certificações internas da empresa, não 
disponíveis ao público. 

A NBS National BIM Library apresenta um sistema de certificação 
interno robusto, obrigatório para inclusão de objetos desenvolvidos por 
fabricantes. Esta certificação está alinhada aos padrões de informação da 
buildingSMART, BSI BIM, BIM Technologies Alliance, entre outras, que garantem 
a integração das informações a padrões internacionais de interoperabilidade.

A BIM Etica possui controle de certificação de conformidade para 
atender à padronização eCOB, mas esta informação não está explícita no seu 
portal. 

A BIM Tool não indica tipos de certificação de conformidade 
qualitativa do objeto, mas há, na ficha de cada objeto, campo que indica se 
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contribui a certificações de sustentabilidade. Estas certificações, portanto, não 
dizem respeito à qualidade de modelagem e informação do objeto.

4.11 Como são obtidos os objetos genéricos 

A BIM Object apresenta apenas referências de materiais genéricos 
como imagem (texturas para aplicação em objetos) e não disponibiliza 
componentes BIM genéricos. 

A NBS National BIM Library disponibiliza um conjunto de objetos 
genéricos que foram desenvolvidos pela própria empresa, que totalizam 
629 componentes. Os objetos que são desenvolvidos por fabricantes são 
proprietários. 

A BIM&Co permite o cadastro de objetos por empresas e usuários, 
mediante o atendimento a um conjunto de parâmetros de classificação. Os 
usuários podem criar apenas objetos de usuário, que não entram nas categorias 
de objeto genérico nem de objeto proprietário, pois não há certificação das 
dimensões e demais características que um objeto genérico ou proprietário 
deva apresentar. Os objetos genéricos podem ser elaborados e cadastrados no 
site por empresas autorizadas, que elaboram os objetos de acordo com normas 
e características de produto recorrentes no mercado, sem definir precisamente 
a especificação de seu modelo. Há 117 objetos genéricos no portal até a data da 
elaboração deste mapeamento. Dentre estes, a maior parte foi produzida pela 
própria BIM&Co e outros foram disponibilizados por bibliotecas de componentes 
de empresas terceiras, em parceria com a BIM&Co.

A BIM Store UK e a MagiCloud não disponibilizam objetos genéricos, 
apenas modelados conforme especificações e produtos de fabricantes. Tanto a 
BIM Tool quanto a BIM Etica produziram internamente os objetos genéricos. A 
BIM Tool possui destaque pela quantidade de objetos genéricos, sendo a maior 
dentre todas as bibliotecas avaliadas (Figura 17). 
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Figura 17 – Bibliotecas que possuem objetos genéricos

Fonte: autores 

4.12 Análise geral das bibliotecas mais bem 
estruturadas 

O mapeamento das bibliotecas mais bem estruturadas demonstrou 
a variedade de formas de organização, ligadas à política de financiamento, formas 
de gestão, características do acervo de objetos e serviços complementares etc. 

Na construção do acervo das bibliotecas analisadas, os objetos 
proprietários e genéricos são produzidos por uma equipe interna, por 
empresas externas habilitadas ou são objetos de empresas que contratam 
o armazenamento mediante certificação de qualidade da modelagem da 
informação. Não foi observado caso em que o usuário é corresponsável pela 
modelagem de objetos genéricos ou proprietários. O caso da BIM&Co é o 
único que se aproxima da proposta de uma construção colaborativa do acervo 
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da biblioteca. Todavia, para preservar a confiabilidade que a comunidade de 
usuários deposita na qualidade do acervo, os objetos são categorizados como 
objetos proprietários, genéricos e objetos de usuários (Figura 18), sendo que os 
dois primeiros são de produção de empresas contratadas ou pessoal habilitado, 
responsáveis pela garantia da correção do conteúdo, consistência e formato 
das informações modeladas.

Figura 18 – Tipos de objeto criados na BIM&Co

Fonte: print screen de https://www.bimandco.com  

A demanda por uma construção do acervo baseada em um sistema 
de colaboração amplo, envolvendo não apenas empresas responsáveis pelos 
equipamentos e materiais modelados mas também toda a comunidade de 
usuários da biblioteca, requer um estudo cuidadoso das formas de diferenciação, 
verificação e classificação da qualidade das informações de objetos não 
proprietários. Diferenciação, para que o usuário final tenha consciência da 
origem do objeto e assim decida se confiará nos dados modelados ou se 
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deve fazer alguma verificação. Assumir que o projetista deva sempre verificar 
a qualidade do objeto utilizado é contrário ao príncipio de confiabilidade 
partilhada em que o BIM se baseia para aumentar a eficiência e a eficácia do 
processo de gerenciamento de informação do projeto, execução, operação, uso 
e manutenção do edifício.

Nenhum dos casos estudados  possui  um  sistema de  gerenciamento 
e financiamento estatal. Em parte, a NBS National BIM Library apresenta 
características institucionais públicas na medida em que é uma biblioteca 
pertencente ao RIBA, que concentra as funções de regulação e fiscalização das 
atividades de arquitetura e construção do Reino Unido. Todavia, a manutenção 
do corpo de profissionais e infraestrutura depende de recursos pagos por 
empresas ligadas à cadeia de suprimentos da construção para que os objetos 
BIM de seus produtos sejam disponibilizados aos usuários.

Graças à influência institucional do RIBA, a NBS National BIM 
Library apresenta o processo mais criterioso de inclusão de objetos em seu 
acervo, não admitindo objetos com baixo nível de desenvolvimento ou sem 
formato adequado para a interoperabilidade. Este controle mais rigoroso 
também sacrifica o quantitativo de objetos no portal, priorizando qualidade ao 
invés de quantidade.

Em uma realidade em que ainda não há uma organização 
profissional robusta como o RIBA, é interessante que o Estado instrumentalize 
as organizações profissionais ligadas a arquitetura e construção para que 
estas possam oferecer suporte técnico adequado para o gerenciamento do 
acervo da biblioteca, sensibilização dos intervenientes do setor e difusão do 
conhecimento e práticas ligadas ao uso e alimentação da Biblioteca Nacional 
para projetistas, gerentes de projeto, execução e operação etc. A perspectiva 
de uma parceria pode ser considerada em substituição à constituição de um 
corpo técnico próprio, mais oneroso e desconectado da prática profissional e 
acadêmica cotidiana.
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4.13 Quadros síntese da análise das bibliotecas 
mais bem estruturadas

 Uma vez discutidos, item a item, os temas de interesse a respeito das 
bibliotecas mapeadas, foram desenvolvidos quadros síntese que agrupam as 
características principais de cada biblioteca, de forma a oferecer uma visão 
completa e individualizada de cada uma.

Fonte: autores  
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Fonte: autores  

Fonte: autores  
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Fonte: autores  

Fonte: autores  
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Fonte: autore

Fonte: autores  
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O diagnóstico sobre as iniciativas sul-americanas para a difusão 
e a estruturação de bibliotecas BIM também se baseou em uma abordagem 
multimétodos para compilar as informações obtidas na RSL, fornecidas por 
profissionais especialistas e representantes de entidades governamentais 
e obtidas pela análise de documentos publicados por instituições públicas e 
privadas, ligadas às atividades acadêmicas, reguladoras e produtivas. 

No decorrer da apresentação dos resultados desta pesquisa, 
foram empregados conceitos de maturidade adotados internacionalmente 
para discutir o grau de consolidação do BIM em um determinado contexto. 
Contudo, no mapeamento não foi realizada uma pesquisa específica para 
mensurar a maturidade dos países analisados segundo métodos de avaliação 
desenvolvidos e aplicados internacionalmente (SUCCAR, 2009; PORWAL; 
HEWAGE, 2013; SUCCAR; KASSEM, 2015). Assim, o apontamento do grau de 
maturidade indicado no texto deve ser compreendido de forma relacional e 
circunscrita ao cenário sul-americano.

Uma pesquisa preliminar, baseada em buscas na internet, procurou  
identificar as iniciativas BIM em cada país da América do Sul, de modo a 
selecionar quais apresentavam iniciativas relevantes a serem analisadas com 
profundidade. As buscas abrangeram pesquisas sobre a Argentina, a Bolívia, o 
Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, a Guiana Francesa, o Paraguai, o Peru, o 
Suriname, o Uruguai e a Venezuela. Destes países, a Guiana, a Guiana Francesa 
e o Suriname foram desconsiderados para a realização do mapeamento das 
iniciativas e bibliotecas da América do Sul pois não apresentaram resultados 
que se caracterizassem como um movimento organizado de difusão ou 
implementação de BIM, seja público ou privado.

Os resultados levantados sobre os países considerados no 
mapeamento são apresentados individualmente a seguir. Posteriormente, é 
feita uma análise síntese, de forma a delinear características gerais do estágio 
de desenvolvimento das políticas BIM de iniciativas públicas e privadas que 

5. INICIATIVAS BIM NA AMÉRICA DO SUL



70 71

tem relação com a promoção, implantação, gerenciamento, financiamento ou 
mesmo o reconhecimento de bibliotecas BIM geolocalizadas, isto é, que podem 
ser tanto casos de bibliotecas nacionais como bibliotecas internacionais que 
possuem escritórios em países sul-americanos. 

5.1 Argentina

Na Argentina, há iniciativas e investimentos em tecnologias BIM, 
tais como a formação do BIM Forum Argentina, com o intuito de difundir as 
vantagens do sistema ao setor de AEC. A instituição foi criada em julho de 2016 
com apoio de algumas empresas líderes do setor privado acompanhadas da 
Câmara  Argentina da Construção e de entidades acadêmicas, formando um 
conselho responsável pela definição de diretrizes para o setor (CAMARCO, 2016). 

As linhas de ação definidas pelo BIM Forum Argentina são de 
difusão e fomento, pesquisa, elaboração de processos e educação como meio 
de capacitação no uso do BIM para os diversos interessados do mercado de 
AEC. Os objetivos do BIM Forum Argentina são, principalmente, conscientizar 
o mercado sobre vantagens, riscos, boas práticas no uso do BIM; promover a 
padronização e desenvolvimento de boas práticas em nível nacional; fomentar 
a capacitação certificada em temas BIM para diferentes profissionais, docentes, 
estudantes e técnicos; promover o BIM em instituições educativas de nível 
técnico e universitário, agregando o assunto nos currículos de formações 
vinculadas ao setor de construção; e articular os esforços entre indústria, 
academia e Estado, promovendo a normatização e uso adequado do BIM nas 
diversas esferas de aplicação (ORREGO, 2018). 

O BIM Forum Argentina aborda fatores que impedem o 
desenvolvimento do BIM em alguns países da América Latina e também na 
Argentina, como o fator econômico perante o custo inicial da implementação 
e investimentos em softwares, além da ausência de qualificação no campo 
do conhecimento da metodologia. O setor da construção está com sua 
produtividade entre as mais baixas quando comparadas a outras indústrias. 
A modernização e melhoria desse setor foram associadas ao BIM, levando em 
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conta que outros países prosperaram fazendo o uso desse processo.  

O BIM Forum Argentina ainda explica a importância do Estado na 
implementação do BIM no país como veículo de colaboração entre diferentes 
atores públicos, privados e acadêmicos por meio do desenvolvimento de 
padrões e regularizações adequadas e do treinamento e capacitação nos 
setores público e privado a partir do BIM (ORREGO, 2018).

No entanto, iniciativas públicas de adoção do BIM não foram 
identificadas no  mapeamento, salvo  pela participação de  alguns  representantes 
do governo em eventos de difusão do BIM. Desta maneira, os maiores esforços 
de desenvolvimento do BIM no país são liderados pelo mercado privado, 
principalmente com o BIM Forum Argentina (CAMARCO, 2016). Para cumprir 
este papel, a instituição desenvolve material de referência para o público em 
geral, adota práticas para estabelecer uma visão conjunta do BIM entre seus 
diversos membros e desenvolve propostas de padrões nacionais BIM. Dentre 
as atividades já realizadas, está o levantamento de experiências similares de 
adoção em países como Chile, Peru e Brasil e a investigação do panorama de 
adoção do BIM no país. Essas iniciativas deram origem a documentos que se 
encontram publicados no seu portal (ORREGO, 2018).

O estudo  Adopción  de BIM en Argentina: Encuesta 2016 mapeou  
o uso do BIM no país, trabalho elaborado por meio de iniciativa conjunta entre o 
Fundo para Desenvolvimento para Construção (FODECO), a Câmara Argentina 
de Construção e a Escola de Gestão da Construção, contando com a participação 
de 377 profissionais da indústria da construção7. Este levantamento, dentre 
outras informações, identificou fatores que podem acelerar ou inibir a adoção 
do BIM no país. A obrigação do uso do BIM em projetos governamentais é 
identificada como impulsionadora da adoção imediata da tecnologia. Isto 
reforça a importância do governo na implementação nacional do BIM, que 
pode ampliar a difusão da metodologia para o mercado em geral, além de 
promover maior transparência na execução de obras públicas (ORREGO, 2017).

Ainda de acordo com o estudo, os principais inibidores do uso do 
BIM no país são a falta de conhecimento suficiente entre os profissionais, a 

7  http://intranet.camarco.org.ar/PortalSocios/DL_Circulares/dig_BIM_Arg_Encuesta2016.pdf
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ausência de qualidade contínua do produto pela baixa difusão entre os diversos 
atores e a falta de visão da indústria com relação ao BIM, julgando-o como 
um gasto e não como um investimento. Verifica-se, portanto, que apesar de 
iniciativas de ensino e capacitação em BIM promovidas tanto pelo meio privado 
(CAMARCO, 2018a) -  a exemplo da Câmara Argentina da Construção - quanto 
pelo meio acadêmico, citando por exemplo a Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (FADU) da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina (http://
www.fadu.unl.edu.ar), ainda há considerável déficit de conhecimento em BIM 
no país.

A relação dos fatores que impulsionam e inibem o BIM são 
resumidos na Figura 19.

Figura 19 - Fatores aceleradores e inibidores da adoção de BIM na 
Argentina

Fonte: adaptado de Encuesta Adopción de BIM em Argentina 2016
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  Durante a pesquisa, foi constatado que 34,7% dos entrevistados 
não possuem conhecimento acerca do BIM, demonstrando o quanto é 
importante a sua divulgação. Ainda há baixa conscientização no mercado 
da construção argentina. Dentre os 65,3% que conhecem o BIM, 46% ainda 
não o utilizaram para projeto. Apesar disso, o futuro parece promissor 
tendo em vista que 90% dos que não usam têm interesse em saber mais 
e/ou implementar em breve. Dentre as principais ferramentas BIM, 85,5% 
fazem o uso do Revit, 20,6% af irmam utilizar Navisworks e 16% o Archicad 
(ORREGO, 2017).

Outro documento de importância publicado pelo BIM Forum 
Argentina foi uma primeira versão de Padrão BIM para a Argentina. Denominado 
de Estándares Argentina 1.0, representa uma proposta da associação para 
padrões BIM que poderiam ser adotados nacionalmente. Foi publicado em 
novembro de 2017 e passa pela sua primeira revisão após período aberto de 
sugestões (que terminou em abril de 2018), em que a comunidade de AEC 
interessada no tema pôde propor alterações e revisões para a primeira versão 
do texto.

Os Estándares têm como objetivo dispor de um guia de fácil 
adaptação e em constante evolução que promova o uso do BIM durante o ciclo de 
vida do projeto e estabeleça um glossário comum para a utilização deste sistema, 
representando um marco comum para que todos os envolvidos em processos 
de projetos de construção possam implementar BIM de maneira eficiente. 
O documento aborda a definição do conceito de BIM, explica as diferentes 
dimensões do seu uso, estabelece diferentes papéis e responsabilidades para 
os envolvidos em um projeto e indica padrões de desenvolvimento de projeto 
BIM categorizados por fase do projeto e também pela disciplina, conforme 
exemplifica a Figura 20.
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Figura 20 – Padrões para disciplina de estrutura

Fonte: Estándares BIM Argentina v1.0
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As iniciativas em andamento e que serão implantadas em breve 
por meio do BIM Forum Argentina são: o estabelecimento de um diretório 
de empresas e profissionais BIM cadastrados junto à organização, que ficará 
disponível para consulta em seção específica dentro do site; a promoção de 
encontros relacionados ao BIM em todo país; o trabalho em conjunto com o 
governo argentino para iniciar o desenvolvimento de um plano de implantação 
BIM público e nacional, denominado PlanBIM (ORREGO, 2018); e também 
uma pesquisa no país sobre o papel desempenhado pelos profissionais que 
atualmente fazem uso do BIM (CAMARCO, 2018b).

Em relação ao desenvolvimento de bibliotecas de componentes 
BIM específicas do país, nenhuma iniciativa foi identificada. O que se verifica 
são bibliotecas de outros países que abriram escritório local, como o caso da 
BIM Etica, biblioteca de origem espanhola8. Esta biblioteca possui escritórios 
em diversos países no mundo e também especificamente na América do 
Sul. Visa contribuir para ampliar a adoção do BIM no mercado argentino por 
meio do fornecimento de objetos e apoio a estratégias de marketing, obtendo 
também uma porcentagem do mercado local no setor de componentes BIM.

Além disto, são identificadas ofertas de componentes BIM por 
meio de sites de fabricantes, como a Hilti e Knauf, que são empresas globais 
presentes em diversos países e possuem filiais na Argentina. Ambas oferecem 
bibliotecas BIM com produtos próprios, sendo que os componentes da Hilti 
podem ser baixados com o plugin para o software Revit e os da Knauf, pelo site 
a partir de um cadastro9. 

5.2 Brasil

 O Brasil possui uma indústria da construção robusta, responsável por 2% 
de toda produção mundial (KASSEM; AMORIM, 2015), que representaria ganhos 
potenciais consideráveis com a difusão do BIM em nível nacional. Contudo, 
devido à dimensão territorial e características setoriais, os desafios dependem 

8  https://bimchannel.net/bimetica-argentina/
9  https://www.hilti.com.ar/ e https://www.knauf.com.ar/bimProduct/18
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de iniciativas públicas abrangentes.

O Brasil apresenta produção técnica e científica mais proeminente 
em relação a pesquisas em BIM realizadas pelas universidades brasileiras quando 
comparado aos demais países sul-americanos. São mais de quatrocentros 
trabalhos, entre artigos publicados em eventos e periódicos, dissertações 
de mestrado e teses de doutorado, publicados durante o período de 199910 a 
2015 (MACHADO; RUSCHEL; SCHEER, 2017). Os trabalhos são, em sua maioria, 
desenvolvidos a partir de estudos de caso, abrangendo desde aplicações e 
testes operacionais a análises e discussões organizacionais sobre temas como 
modelos de contrato, interoperabilidade, colaboração, avaliação de maturidade, 
ensino técnico, análise de desempenho, planejamento, controle logístico, 
manutenção etc. (MACHADO; RUSCHEL; SCHEER, 2017).

A primeira edição do evento nacional Tecnologia de Informação 
aplicada à Construção (TIC) foi realizada em 2002, com o apoio da Associação 
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC). Junto a outros 
eventos, como SISGRAPH11, SIBGRAPI12, SIBRAGEC13, GRAPHICA14 e ENTAC15, o 
TIC concentra as principais apresentações de trabalhos relacionados ao BIM 
no Brasil. Além disso, eventos como o Congresso Iberoamericano de Gráfica 
Digital (CIGraD) têm contribuído para a crescente participação de trabalhos 
ligados ao BIM na academia brasileira. Estes são apenas alguns exemplos de 
eventos de difusão e discussão do desenvolvimento científico e tecnológico 
que envolve pesquisadores sul-americanos (Figura 21). 

10  Data de publicação do livro de Eastman (1999) (MACHADO; RUSCHEL; SCHEER, 2017).
11  Special Interest Group on Computer Graphics
12  SIBGRAPI - Conference on Graphics, Patterns and Images
13  Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção
14  Conferência Internacional de Engenharia Gráfica para Artes e Design
15  Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído
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Figura 21 - Número de publicações ligadas ao BIM em eventos16

Fonte: Machado, Ruschel e Scheer (MACHADO; RUSCHEL; SCHEER, 2017).

No âmbito acadêmico há grande movimentação para a 
disseminação do BIM, sendo, portanto, uma fonte potencial de alavancagem 
para a difusão nacional mediante políticas de estímulo à extensão bem como 
de uma articulação sul-americana. Outra conexão acadêmica possível é a 
inclusão de políticas de intercâmbio entre países lusófonos, como Portugal, que 
apresenta um nível de maturidade em BIM entre o intermediário e o avançado 
e que pode oportunizar o aprendizado sobre política de contratos públicos em 
BIM de código aberto (MCAULEY; HORE; WEST, 2017).

No âmbito governamental, embora não houvesse até recentemente 
uma política para a difusão do BIM, apresentam-se algumas importantes 
iniciativas. Em 2010, a Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou o Guia de 
Sustentabilidade Ambiental para aquisição do Selo Azul de Construções 
Sustentáveis (CEF, 2010). Este documento faz menção ao potencial de implantar 

16  O próximo SIGRADI ocorrerá este ano em São Carlos, entre os dias 7 a 9 de novembro 
(http://www.sigradi2018.iau.usp.br/); também em 2018 ocorrerá o ENTAC em Foz do Iguaçu, 
entre os dias 12 a 14 de novembro (http://entac2018.com.br/)
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a avaliação do ciclo de vida do edifício com as ferramentas de projeto BIM. 
Em 2013, a CEF criou uma gerência executiva para elaborar orçamentos com 
referência ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil (SINAPI). No ano seguinte, foram divulgados os primeiros orçamentos 
gerados a partir da modelagem BIM e a metodologia desenvolvida para sua 
realização foi aprimorada (CARVALHO, 2016). 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e outras organizações governamentais ligadas à infraestrutura, como 
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) (SOETHE, 2017), têm 
apresentado movimentos consistentes para promover licitações com o uso do 
BIM. Desde 2012, o DNIT determinou que as entregas de projeto de engenharia 
sejam feitas em BIM como condição para concorrer a licitações do órgão (DINIZ, 
2012).

As Forças Armadas iniciaram em 2014 a construção de um sistema 
de informações, chamado Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS), 
baseado em modelagem BIM de projetos, benfeitorias, imóveis e infraestruturas 
existentes considerados estratégicos para a defesa nacional, de forma a agilizar 
a recuperação de informações ligadas a especificações, desenhos e orçamentos 
desses empreendimentos pela equipe do Departamento de Engenharia e 
Construção da Diretoria de Obras Militares e da Diretoria de Obras de Cooperação 
(FERREIRA, 2014). 

Em 2015, os então Ministério do Desenvolvimento, Indústria, 
e Comércio Exterior e Ministério do Planejamento, Orçamento e  Gestão  
divulgaram um diagnóstico sobre a implementação do BIM na União Européia 
e no Brasil para servir de suporte a um conjunto de recomendações para difusão 
do BIM. 

Este trabalho abordou temas ligados a estratégias, objetivos e 
estágios de difusão, protocolos, guias e regulamentos, educação e treinamento, 
infraestrutura de tecnologia e viabilidade econômica, dentre outros (KASSEM; 
AMORIM, 2015). Dentre eles, destaca-se uma seção que aborda recomendações 
para a constituição de bibliotecas digitais de objetos. As recomendações 
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envolvem a finalização das normas de classificação, especialmente as partes 3 a 
7 da ABNT NBR 15965; o desenvolvimento de normas para conteúdos gráficos e 
não-gráficos em conjunto com fabricantes e especificadores; e, por fim, sugere 
a definição de um sistema de financiamento autossuficiente para a biblioteca 
digital BIM em elaboração.

No ano de 2017, foi promulgado decreto nacional que instituiu o 
Comitê Estratégico de Implementação do BIM (CE-BIM), marco da iniciativa 
pública para impulsionar esta metodologia. Este comitê envolveu o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Casa Civil da Presidência da República; 
Ministério da Defesa, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministérios 
das Cidades e Secretaria Geral da Presidência da República. O CE-BIM teve a 
atribuição de propor a “Estratégia Nacional de Disseminação do BIM”, analisar 
e validar o Mapa Estratégico e Plano de Ações para disseminação do BIM e 
elaborar seu regimento interno (BRASIL, 2017).

Ainda em 2017, foi lançada a Coletânea dos Guias BIM ABDI - MDIC 
desenvolvida com o objetivo de disponibilizar informações orientadoras para as 
práticas de planejar, projetar, contratar, fiscalizar e aceitar obras públicas e/ou 
privadas, em aplicações BIM, bem como outras informações necessárias para 
impulsionar o BIM no mercado brasileiro.

Em 2018, instituiu-se oficialmente a “Estratégia Nacional de 
Disseminação do BIM” por meio do Decreto nº 9.377, de 17 de maio. Os objetivos 
da Estratégia BIM BR são: difundir o BIM e seus benefícios; coordenar a 
estruturação do setor público para a adoção do BIM; criar condições favoráveis 
para o investimento, público e privado, em BIM; estimular a capacitação em 
BIM; propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e as 
contratações públicas com uso do BIM; desenvolver a Plataforma e a Biblioteca 
Nacional BIM; estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 
relacionadas ao BIM; e, por fim, incentivar a concorrência no mercado por 
meio de padrões neutros de interoperabilidade BIM. Com este decreto, o Brasil 
marcou definitivamente sua estratégia de difusão da metodologia (BRASIL, 
2018).
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Uma primeira biblioteca BIM nacional foi iniciada em 2010 para a 
tipologia de edificação do Programa “Minha Casa Minha Vida” e publicada em 
2011. Tratava-se de um conjunto de famílias de produtos genéricos e gabaritos 
de projeto,  distribuído pela internet, sem um sistema de hospedagem e 
gerenciamento de acervo específico. A perspectiva de promoção de bibliotecas 
baseadas em um sistema informatizado, nos moldes de bibliotecas digitais 
como as analisadas no mapeamento das bibliotecas BIM mais bem estruturadas 
(SENA et al., 2018b), foi impulsionada pela promulgação do Decreto nº 9.377, por 
meio do desenvolvimento da Plataforma e Biblioteca Nacional BIM e estímulo 
à concorrência por meio de padrões neutros de interoperabilidade (BRASIL, 
2018).

Na prática, ambos os objetivos estão atrelados pois as experiências 
internacionais demonstram que uma das formas mais eficientes e eficazes de 
estimular a adoção de padrões neutros de interoperabilidade se dá por meio da 
distribuição de objetos em padrão internacional. 

Desde 2010, processos licitatórios têm inserido referências ao BIM. 
Dentre essas iniciativas, destaca-se a da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) que exigiu a entrega de modelos BIM para cerca de 270 projetos de 
aeroportos regionais. Ademais, iniciativas pontuais - como os projetos do Museu 
do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro, e de algumas instalações esportivas 
para a Copa do Mundo e as Olimpíadas - alguns estados brasileiros, como Santa 
Catarina e Paraná (SEIL-PR, 2014; SPG-SC, 2016), deram início a uma política 
de estímulo a entregas BIM com a elaboração de cadernos de orientação do 
formato de informações a serem entregues para a Administração Pública 
Estadual.

No âmbito privado, as principais iniciativas observadas estão 
relacionadas a agências e representações de setores ligados à construção 
que promovem a sensibilização de projetistas e construtores, como a recente 
iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que lançou 
em 2017 a 2ª edição dos 10 motivos para evoluir com o BIM (CBIC, 2017) e os 
guias de implantação BIM para construtoras. Por meio de iniciativas locais, os 
conselhos agremiados pelo CONFEA têm realizado seminários e palestra de 
sensibilização sobre a tecnologia BIM. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU), além de divulgar e estimular seminários e palestras em seus 
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meios de comunicação17, ofereceu apoio institucional para a Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA) lançar em 2013 o Guia de Boas 
Práticas em BIM. Trata-se de um importante documento de referência para 
profissionais da construção, escritórios de projeto e construtoras18.

Entre empresas do setor, além de algumas iniciativas isoladas  
anteriores, a difusão do BIM com maior expressividade iniciou-se em meados de 
2014 com a constituição de um grupo de trabalho do Departamento da Indústria 
de Construção Civil (DECONCIC/FIESP) para o BIM. Neste mesmo período, 
algumas importantes construtoras iniciaram projetos de implementação do 
BIM em seus empreendimentos.

Foram identificadas bibliotecas BIM ligadas à iniciativa privada. 
Dentre elas destacam-se as bibliotecas de fabricantes que ofereceram 
componentes modelados em formatos compatíveis com softwares BIM.

Outras bibliotecas localizadas, não vinculadas diretamente a 
um fabricante, também estão disponíveis para o mercado brasileiro. São 
bibliotecas nacionais ou internacionais localizadas no Brasil, que apresentam 
um amplo acervo de objetos gratuitos e pagos direcionados para projetos de 
arquitetura, interiores, hidráulica, elétrica, organizadas em categorias próprias, 
não padronizadas. 

5.3 Bolívia

A discussão sobre o BIM na Bolívia se encontra nas fases iniciais, 
restrita majoritariamente ao campo da pesquisa e conscientização sobre esse 
novo processo que trará grandes avanços para o setor da construção. Contudo, 
pressões decorrentes da elevação dos custos de produção têm aumentado o 
interesse do setor. 

No âmbito acadêmico, algumas instituições de ensino, como a 

17 http://www.causp.gov.br/tag/bim/
18 http://www.asbea.org.br/manuais
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Universidade Privada Boliviana (UPB) e a Universidade Católica San Pablo, 
têm promovido palestras sobre ferramentas e processos BIM (UCB, 2018; 
UPB, 2017a, 2017b). Em agosto de 2018, foi realizado o primeiro Congresso 
Internacional sobre BIM e Virtual Design and Construction (VDC), no Centro 
de Convenções da Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA)19. 
Destinado a empresários, executivos, profissionais, estudantes e agentes do 
governo relacionados ao setor da construção, o evento discutiu os ganhos de 
eficiência com projetos BIM associados à produção enxuta. Para tanto, contou 
com a participação de expositores e palestrantes dos EUA, México, Chile, Brasil, 
Peru etc.

No setor privado, a primeira notícia de utilização da modelagem 
de informação no país foi em 2017 e teve como objetivo minimizar erros de 
execução em obra. Hoje, algumas empresas já terceirizam serviços relacionados 
ao BIM. 

Não foi identificada no levantamento uma biblioteca BIM nacional, 
apenas a disponibilização de alguns objetos por empresas, seja em seus próprios 
sites ou em bibliotecas internacionais.

5.4 Chile

O Chile é um dos países da América do Sul mais avançados na 
implantação do BIM, impulsionado por duas iniciativas principais de difusão: 
o PlanBIM, no âmbito governamental, e o BIM Forum Chile, agremiação de 
empresas e institutos privados que fomentam a adoção do BIM no país 
(MOURGUES, 2018). É o único da América do Sul a participar do Comitê ISO/
TC59/SC13 – Organização e digitalização de informação sobre edificações e 
obras de engenharia civil, incluindo Building Information Modelling (BIM) 
(PLANBIM, 2018a).

Em maio de 2014, o governo federal do Chile lançou o Programa 
Estratégico Nacional em Produtividade e Construção Sustentável, denominado 
Construye 2025 (BUILD 2025, 2016). Este programa, que está ligado aos  
Ministérios de Habitação e Urbanismo, de Energia, do Meio Ambiente, de 

19  http://bim-bolivia.com/congreso/
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Economia e de Obras Públicas, é resultado do reconhecimento da importância 
do setor da construção civil para o país. Constitui parte de uma estratégia que 
planeja transformar o modo de construção adotado no país, melhorando a 
produtividade do setor e valorizando a cultura da sustentabilidade na indústria 
de edificações por meio de ações desenvolvidas em todo seu ciclo de vida.

Dentre as diversas iniciativas lançadas pelo programa Construye 
2025, que vão desde centralizar todas as aprovações de projetos por meio de 
sistema digital até iniciativas de gestão de resíduos na construção, foi criado 
o programa PlanBIM, focado na adoção do BIM no país. O PlanBIM é parte 
do Comitê de Transformação Digital (CTD) da Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO), agência governamental responsável por apoiar 
a inovação, empreendedorismo e competitividade no país, vinculada ao 
Ministério de Economia, Fomento e Turismo do Chile (CORFO, 2018). Este plano, 
previsto para ser concluído em 10 anos, tem como meta a adoção do BIM até 
2020 para elaboração e operação de projetos de edificações e infraestruturas 
públicas. O objetivo do PlanBIM é aumentar a produtividade e sustentabilidade 
da indústria da construção por meio de processos, tecnologias e metodologias 
que a modernizem ao longo de todo seu ciclo de vida (PLANBIM, 2018b).

Como meio de impulsionar o PlanBIM, diversos acordos e convênios 
de colaboração foram estabelecidos, tanto com agentes do próprio país quanto 
com agentes externos. Em 2016, firmou-se um Convênio de Colaboração entre 
diversos Ministérios (como o de Obras Públicas e de Habitação), agentes 
públicos (como a Polícia Federal) e agentes privados, representados pela 
Câmara Chilena de Construção e o Instituto da Construção.

No mesmo ano, houve um acordo com o Ministério de Economia 
para obtenção de financiamento do Fundo de Inversão Estratégia (FIE), de 
modo a complementar os recursos do plano até 2019. Além disso, também se 
firmou um convênio com o Departameno de Negócios, Inovação e Habilidades 
do Reino Unido, por meio do UK BIM Task Group, de modo a promover atividades 
de alinhamento entre estratégias públicas BIM de ambos os países (PLANBIM, 
2018b).

As linhas de ação do PlanBIM são organizadas por meio de cinco 
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eixos principais (Quadro 4) que estruturam as atividades que embasam o uso do 
BIM no país, fomentando o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem 
a sua adoção mais ampla. O órgão também desempenha papel importante na 
elaboração de ações que analisam e promovem a qualificação de capital humano 
em BIM no país. No portal do PlanBIM são publicados documentos relativos às 
iniciativas do programa. Dos cinco publicados, constam: um documento geral 
sobre o que é o PlanBIM, um Manual de Entrega de Informação Básica BIM, 
um Estudo de Identificação da Demanda de Capital Humano em Capacidades 
BIM na Indústria da Construção, um relatório do Projeto de Diagnóstico de 
Formação de Capital Humano em BIM e uma Matriz de Responsabilidades e 
Papéis de diversos atores dentro do processos BIM.

Quadro 4 – Linhas de ação do PlanBIM

LINHAS DE AÇÃO

INSTITUCIONALIDADE E ESTRATÉGIA

A continuidade do PlanBIM a partir de 2017 foi encarregada ao 
Subcomitê de Construção, criado sob o Comitê de Transformação 
Digital. O subcomitê tem no Conselho Diretivo representantes dos 
setores público, privado e da academia, cada um com atribuições 
específicas.

PADRONIZAÇÃO

Definir um Padrão BIM comum e transversal para desenvolvimento 
de projetos públicos, com a finalidade de gerar uma comunicação 
efetiva entre os diferentes atores, melhorando a produtividade e 
sustentabilidade dos projetos.
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CAPITAL HUMANO

Fomentar a formação de força de trabalho capacitada em BIM tanto 
no setor público quanto no privado, que participe dentro da cadeia 
de produção e operação de projeto de infraestrutura ou edificação 
pública.

TECNOLOGIAS

Promover o uso de ferramentas e plataformas tecnológicas que per-
mitam o desenvolvimento e gestão de projetos públicos, com base 
nos requerimentos BIM do setor público.

COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Implementar uma estratégia comunicacional que contemple a parti-
cipação ativa dos diferentes atores da indústria da construção, tanto 
públicos como privados, por meio de atividades de difusão, alianças 
estratégias e apoio a iniciativas que fomentem o uso da metodologia 
BIM.

Fonte: site do PlanBIM (http://planbim.cl/)

Apesar de ser uma iniciativa governamental, o programa conta com 
parcerias para integrar as esferas pública, privada e acadêmica. A assinatura de 
acordo de auxílio e cooperação com o Reino Unido, referência internacional na 
implantação do BIM, também demonstra a preocupação do governo chileno 
em adquirir melhores práticas vindas de outros países. O PlanBIM apresenta 
uma estrutura clara de coordenação entre estratégias, ações de apoio, definição 
de responsabilidades e papéis específicos adequados às entidades públicas, 



86 87

privadas e da academia (Quadro 5). 

Quadro 5 – Matriz de estratégias de apoio e responsabilidades de cada 
esfera para instituições apoiadas pelo PlanBIM

FOCOS DE INSTÂNCIAS PÚBLICAS, PRIVADAS E ACADÊMICAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Ações de apoio 
do PLANBIM para 
instituições públicas

Definir os alcances 
do Decreto BIM para 
cada instituição 
pública

Definição de 
processos e 
exigências 
padronizadas de 
BIM para projetos 
públicos

Construir um padrão 
BIM (standard) para 
projetos públicos

Fomentar e apoiar 
a capacitação e 
implementação 
de BIM dentro das 
instituições

Responsabilidades 
esperadas das 
instituições públicas

Aderir ao PLANBIM
Capacitar a força de 
trabalho de cada 
instituição

Implementar 
tecnologia de 
hardware e software 
BIM em cada 
instituição

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Ações de apoio 
do PLANBIM para 
instituições privadas

Difundir os benefícios 
do BIM e casos de 
sucesso da indústria 
nacional

Fomentar a 
capacitação e 
implantação do BIM 
no setor privado

Fomentar alianças 
com instituições e 
associações

Responsabilidades 
esperadas das 
instituições privadas

Implementar o BIM 
nos seus processos 
internos

Capacitar a força 
de trabalho de 
cada empresa ou 
instituição

Desenvolver 
processos 
colaborativos de 
trabalho em seus 
projetos

Gerar manuais e 
guias que apoiem 
a implantação do 
BIM

INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS

Ações de apoio 
do PLANBIM 
para instituições 
acadêmicas

Diagnosticar e 
construir a linha 
base de formação de 
capital humano em 
BIM no Chile

Definir papéis e 
responsabilidades 
BIM para a indústria 
da construção

Definir objetivos 
de aprendizagem 
associados aos papéis 
e responsabilidades 
BIM

Gerir bolsas 
de estudo e 
financiamento de 
capacitações em 
BIM

Responsabilidades 
esperadas das 
instituições 
acadêmicas

Aumentar a 
introdução 
dos conteúdos 
relacionados a 
BIM nas grades 
curriculares dos 
cursos de graduação

Aumentar a oferta de 
cursos e programas 
de formação 
contínua em BIM 
(pós-graduação e 
outros)

Diversificar os 
conteúdos ensinados 
relacionados a 
BIM, e incluir 
temáticas focadas 
nos processos, 
padronizações e 
trabalho colaborativo

Fonte: site do PlanBIM http://planbim.cl/
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O programa prevê metas incrementais para a implantação do 
BIM nos Ministérios ao longo de seu período de vigência. Essas metas foram 
distribuídas da seguinte forma: no ano de 2016, o Ministério de Obras Públicas; 
em 2017, o Ministério de Habitação e Urbanismo; para 2018, os Ministérios de 
Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, Interior e Segurança Pública, a 
Polícia de Investigações, a Polícia Federal, o Registro Civil e a organização do 
Poder Judicial; em 2019, o Ministério de Transportes, a Controladoria, a Direção 
Geral de Aeronáutica Civil e as Forças Armadas; em 2020, outras instituições 
públicas nacionais; em 2025, instituições públicas regionais e outras (SOTO, 
2017).

O Ministério de Obras Públicas, como precursor da iniciativa, 
configurou-se como o primeiro a desenvolver padrões BIM, impulsionando-o 
com a exigência do BIM em processos licitatórios (TALA, 2016). As primeiras 
obras públicas do país que utilizaram serviços BIM realizaram suas licitações 
em 2008 (MOURGUES, 2018), com adoção de mais serviços ao longo do ano de 
2011 (Quadro 6).
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Quadro 6 – Obras públicas que adotaram BIM no Chile

Projetos

Requisitos
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Hospital Maipú X 12/2008

Hospital Florida X 12/2008

Hospital de Antofagasta X X X 12/2011

Hospital Geriátrico El Salvador X X X X X 12/2011

Hospital Félix Bulnes X X X X X 12/2011

Rodovia Américo Vespucio Oriente X X X X 7/2013

Aeroporto Internacional Arturo Merino  Benetíz X X X X 5/2014

Fonte: adaptado de Mourgues (MOURGUES, 2018).

No campo de atuação da iniciativa privada, os principais esforços 
do país são promovidos pela Câmara Chilena de Construção, por meio do BIM 
Forum Chile. Esta organização é um grupo privado de entidades acadêmicas, 
escritórios de arquitetura, empresas coordenadoras de projeto, integradores 
tecnológicos, escritórios de engenharia, contratantes públicos e privados que 
promovem a difusão do BIM. Segundo definição constante no seu portal, trata-
se de uma instituição técnica e permanente de mobilização dos profissionais e 
instituições ligadas ao BIM, de desenvolvimento e de difusão de boas práticas 
para o desenvolvimento tecnológico no setor da construção do Chile (BIM 
FORUM CHILE, 2018). A instituição funciona sob a coordenação da Corporación 
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de Desarrollo Tecnológico (CDT) da Câmara Chilena da Construção e visa agrupar 
empresas e profissionais que possam contribuir com seus conhecimentos e 
experiências para o desenvolvimento e evolução das técnicas relacionadas ao 
uso do BIM.

O BIM Forum Chile  promove diversas  ações como  palestras    
e eventos de fomento ao BIM, além de publicar regularmente artigos e 
documentação técnica. Como entidade majoritariamente privada, atua com 
ênfase em atividades de difusão e popularização do BIM para empresas 
e escritórios de AEC. O BIM Forum Chile oferece como benefício para sua 
associação a participação em grupos de trabalho, missões tecnológicas e 
conferências, oportunidade de oferecer palestras a seus sócios e descontos para 
workshops e  congressos  internacionais.  A associação ao fórum é cobrada. 

Os grupos de trabalho definidos pelo BIM Forum Chile são relativos 
à Padronização, Transferência Tecnológica, Educação e Gestão de Projetos. Na 
seção de downloads do site podem ser acessados diversos documentos como 
resultados de pesquisas nacionais em BIM, apresentações de seminários e 
congressos, listas de softwares BIM, diretório das empresas participantes do 
fórum, além de documentos técnicos de produção própria.

Os documentos técnicos do BIM Forum Chile são referência 
para usuários e empresas que pretendem adotar ou utilizar o BIM. Existem 
publicações relativas à gestão documental em BIM sobre como utilizar o BIM 
para organizações, recomendações práticas para uso de ferramentas BIM, 
dentre outros assuntos.

Levando-se em conta as iniciativas de difusão e propagação do BIM 
no país, verificou-se um aumento expressivo de sua utilização no Chile. Dois 
estudos nacionais conduzidos pela Universidade do Chile mapearam o uso do 
BIM no país, respectivamente em 2013 e em 2016, confirmando sua adoção 
crescente pelo mercado. O número de ‘não usuários BIM’ passou de 61% em 
2013 para 47% em 2016. 

A crescente adoção do BIM no país também contribuiu para o 
surgimento de bibliotecas BIM nacionais, tanto públicas como privadas. A 
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iniciativa governamental é representada pela Librería Nacional BIM Chile, 
que foi concebida pelo PlanBIM, e sua gestão foi concedida à Câmara Chilena 
de Construção por meio do BIM Forum Chile. No entanto, a iniciativa ainda é 
mantida pública e sem fins lucrativos (LND, 2016).

Como iniciativas privadas, duas bibliotecas desenvolvidas 
no país foram identificadas: a BIM Tool e a Catalogo Arquitectura. 
A BIM Tool é a biblioteca mais antiga e com maior quantidade de 
materiais, focada exclusivamente em BIM20. A Catalogo Arquitectura21 

é um portal de especificação de materiais e componentes voltados para a 
arquitetura, com seção de objetos BIM disponíveis gratuitamente.

A Librería Nacional BIM Chile (LNB), ou Biblioteca Nacional BIM 
Chile, é uma plataforma apoiada pela CORFO e respaldada pelas principais 
entidades públicas e privadas do país, constituindo-se como um bem público 
que tem como missão ser o repositório de objetos BIM em conformidade com 
os padrões nacionais e que estimule o uso da metodologia BIM no país. Seu 
desenvolvimento foi iniciado em 2016 (ULLOA, 2016) e faz parte da estratégia do 
programa nacional de transformação digital de setores industriais chave, nos 
quais o mercado da construção está inserido (LND, 2016). 

Foi publicado o padrão nacional para objetos que devem ser 
carregados na biblioteca, denominado Estándar Para Publicación De Objetos 
Bim: Librería Nacional Bim. Este documento rege todos os requisitos necessários 
para publicação de componentes BIM no portal, conforme os padrões adotados 
pela organização (LNB, 2018b).

O padrão da LNB foi estruturado em torno de três principais 
conceitos: Ordenamento, Informação Padronizada e Interoperabilidade, 
de modo a prover, por meio dos objetos BIM, recursos que permitam sua 
ampla e irrestrita integração ao longo da cadeia produtiva da construção 
civil. As disposições constantes no documento orientativo da biblioteca sobre 
parâmetros obrigatórios, informações necessárias para que o usuário possa 
carregar os objetos, além de diretrizes gerais, são organizadas de acordo com 

20 http://www.bimtool.com/
21 https://www.catalogoarquitectura.cl/
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estes três pilares básicos, conforme (Figura 22).

Figura 22 – Pilares da Librería Nacional BIM

Esses objetos serão categorizados segundo a classificação 
técnica padrão já vigente no país, adotada na indústria da construção civil22, 
sendo divididos em 5 seções, 22 categorias e 58 subcategorias (LNB, 2017). 
Serão disponibilizados objetos na linguagem IFC, como meio de fomentar a 
interoperabilidade entre softwares, e também em formatos proprietários de 
plataformas. Ademais, exige-se na plataforma que os objetos contenham ao 
menos uma classificação internacional.

A classificação técnica chilena é estruturada por meio de quatro 
campos, sendo o primeiro uma letra que corresponderá à SEÇÃO, seguida de 

22 Este padrão encontra-se disponível em: www.especificar.cl.

Fonte: adaptado de LNB (2018b)
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três campos de códigos que correspondem, respectivamente, a ELEMENTOS, 
TÍTULOS e SUBTÍTULOS, conforme Figura 23.

Figura 23 – Classificação padronizada utilizada na LNB

Fonte: adaptado de LNB (2018b)

Para reforçar a lógica da interoperabilidade e correta transição dos 
dados da plataforma nativa para o IFC foram criados guias de exportação para 
IFC nos principais softwares BIM de projeto adotados no mercado chileno. Esses 
guias contêm definições e conceituações acerca dos formatos IFC, processos 
que devem ser adotados para exportação e as práticas recomendadas para 
conversão correta dos parâmetros do software nativo para os conjuntos de 
propriedades mapeados no esquema IFC. 

Para uma correta transcrição dos parâmetros obrigatórios da 
Librería Nacional BIM, é necessário configurar manualmente os conjuntos de 
propriedades denominados Property Sets, visto que as definições padrão de 
exportação (IFC 2x3, IFC4, etc.) não atendem plenamente aos requisitos (LNB, 
2018b).

Como meio de ordenar a inserção dos parâmetros de cada 
objeto na plataforma, todo componente carregado na biblioteca deverá ser 
acompanhado de ficha técnica padronizada, conforme diretrizes da LNB. A 
separação dos parâmetros de cada objeto é feita de acordo com três grupos: 
atributos, desempenho e informação adicional, seguindo estrutura da Figura 
24.
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Figura 24 – Classificação padronizada utilizada na LNB

Fonte: adaptado de LNB (2018)

Os parâmetros do objeto devem ser inseridos no próprio portal da 
biblioteca, na Ficha de Informação Técnica e nos objetos modelados. O processo 
de publicação compreende a verificação e comparação destas informações 
entre todos esses locais, conforme sequência abaixo:

1. Carregamento do objeto BIM e arquivos complementares na 
plataforma;

2. Envio do material para revisão antes de publicação;

3. Checagem de informação entre plataforma web, Ficha de 
Informação Técnica, objeto BIM nativo e IFC;

4. Checar cumprimento do padrão LNB.

Caso todas  etapas sejam cumpridas sem necessidade de  correções, 
o objeto é publicado na LNB. Se houver algum item em desconformidade, o 
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elemento deverá ser corrigido e posteriormente checado mais uma vez para 
permitir sua publicação. Como biblioteca que permite upload de objetos pelos 
usuários, o controle de conformidade da informação cadastrada é vital, tornando 
indispensáveis a Ficha de Informação Técnica e a padronização de exportação 
em IFC conforme guias orientativos, de modo a promover consistência nos 
objetos deste formato. 

A biblioteca BIM Tool é uma iniciativa privada fundada em 2015 e 
disponibilizada em sua versão final para todo o mercado em junho de 2016 
(BIMTOOL, 2016). É a biblioteca de objetos BIM mais antiga do país, focada 
em não se configurar somente como um repositório de componentes mas 
como um portal que apresente casos de estudo de projetos BIM, vídeos 
educativos e recursos adicionais, como a possibilidade de solicitar cotações 
para componentes de fabricantes disponíveis no site. O acesso à biblioteca 
é gratuito, permitindo a qualquer usuário descarregar os objetos (BIMTOOL, 
2018). As características detalhadas da biblioteca são descritas no capítulo 4. 

A biblioteca BIM do site Catalogo Arquitectura faz parte de um 
portal que foi criado em 2011 para indicar produtos e especificações técnicas 
relacionadas ao projeto arquitetônico. Recentemente foi desenvolvida uma 
seção exclusiva para objetos BIM. O site é uma iniciativa privada, que obtém sua 
renda graças às parcerias firmadas com fabricantes, propagandas de produtos 
e fechamento de contratos para desenvolvimento de objetos proprietários. 
Todos os componentes BIM nela hospedados são produzidos internamente.

5.5 Colômbia

A adoção do BIM na Colômbia  já faz parte de algumas discussões de 
profissionais nos âmbitos acadêmico,  público e privado. Um artigo apresentado 
no Congresso SIBRAGEC, que ocorreu em São Carlos em 2015, expôs resultados 
de uma pesquisa com profissionais do ramo de AEC sobre o estado do BIM 
no país. Apesar de 94% dos entrevistados terem manifestado a crença de que 
cedo ou tarde o uso de BIM será prática generalizada do mercado, somente 18% 
indicaram que o usavam frequentemente (BOTERO; ISAZA PULIDO; VÁZQUEZ 
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HERNÁNDEZ, 2015).

O governo geralmente desempenha um papel-chave na difusão 
do BIM em seu país mas, no caso da Colômbia, apresenta poucas iniciativas 
expressivas, principalmente quando comparadas às do Chile ou do Brasil. 
A difusão que tem ocorrido no país se deve à implantação de metodologias 
e processos BIM por grandes construtoras, desde o projeto até a construção 
(GONZÁLEZ, 2018). No  mapeamento, foram encontradas empresas privadas e 
escritórios de arquitetura, engenharia e construção focados em serviços BIM. 
Casos como estes e um crescente volume de reportagens online em portais 
colombianos mostram que o mercado gradualmente vem reconhecendo a 
importância do BIM.

No setor público, há aproximadamente dois anos a 
Empresa para Desenvolvimento Urbano da Colômbia (EDU) de Medellín 
iniciou processo de implantação do BIM e, atualmente, os projetos 
contratados por eles devem ser entregues dentro da metodologia. 
A empresa desenvolve internamente a modelagem de seus projetos 
arquitetônicos e terceiriza os projetos das demais disciplinas23. 

Apesar de encontrarem resistência inicial para adoção do BIM, hoje o Manual de 
Contratação da EDU de 2018 contempla a necessidade de entrega dos modelos 
de projetos contratados (EDU, 2018). 

A   empresa   desenvolveu  padrões  internos  para   a  interoperabilidade 
e o desenvolvimento de projetos multidisciplinares em BIM, que são anexados 
aos termos de contratação de projeto. No âmbito nacional, políticas de 
estímulo começaram a ser implantadas há seis meses. Há desdobramentos  do 
desenvolvimento de padrões BIM elaborados por iniciativa governamental com 
base no guia UBIM do capítulo do buildingSMART da Espanha e os Standards 
BIM do Reino Unido (BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER, 2012).

Em 2017, foi criada a Associação Colombiana de BIM (ASOBIM), 
a qual é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivos divulgar 
os benefícios e oportunidades da adoção do BIM, propor padrões BIM para a 

23 Baseado em entrevista com o arq. Diego Giraldo, responsável pela implantação do BIM 
na Empresa de Desenvolvimento Urbano – EDU.
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Colômbia, promover um esquema BIM para contratação pública, promover 
seu uso como metodologia, dentre outros. As atividades desenvolvidas para 
atingir estes objetivos envolvem definir novos processos de trabalho, formar e 
certificar profissionais, assessorar processos de diagnóstico, desenvolver guias 
e programas de formação, coordenar, promover e patrocinar atividades de 
investigação etc. (ASOBIM, 2017).

Outra iniciativa privada que se destaca é a criação do plano 
estratégico Innova 2020 pela Câmara Colombiana da Construção (Camacol). 
Trata-se de um plano de desenvolvimento urbano responsável e sustentável, que 
visa diminuir o déficit habitacional e promover a proteção do setor da construção 
com a criação de novas oportunidades de negócio (CUNNINGHAM, 2014). O 
BIM  é um dos eixos de interesse do programa Innova 2020,  estabelecendo 
convênios e parcerias com diversas entidades e empresas.

O  desenvolvimento  de  bibliotecas  BIM no país ainda é restrito 
a portais de fabricantes de componentes que fornecem seus produtos em 
modelos BIM. 

Como no mercado colombiano há necessidade de bibliotecas 
nacionais estruturadas, os profissionais que pretendem utilizar objetos BIM são 

obrigados a produzir ou utilizar objetos de bibliotecas estrangeiras.  

5.6 Equador

A adoção do BIM no Equador não está estruturada com base em 
estratégias nacionais ou em discussões que integrem os principais atores do 
mercado de construção como o governo, as câmaras de construção ou os 
institutos de arquitetos. Do ponto de vista do ensino, há iniciativa de capacitação 
em BIM principalmente em cursos de extensão ou pós-graduação, faltando uma 
incorporação desta metodologia em universidades de arquitetura (MOLINA, 
2018).

Foram identificadas, no entanto, iniciativas do próprio mercado, 
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como a BIM Estudio. Este projeto é apoiado pelo programa Banco de Ideas, 
vinculado à Secretaria de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que financia e dá suporte a ideias e empreendimentos inovadores no mercado 
equatoriano (BANCO DE IDEAS, 2015).

O BIM Estudio se caracteriza como uma biblioteca BIM focada 
em fornecer produtos e materiais existentes no mercado nacional, com 
informações precisas de seu custo e especificações técnicas para uso nos 
projetos de arquitetura e engenharia. O foco de mercado desta iniciativa está 
nos fabricantes de materiais de construção, mobiliários e equipamentos, que 
dão subsídio para a produção dos objetos usados por projetistas e construtores. 
Ainda não está disponível ao mercado pois se encontra atualmente em estado 
de incubação e desenvolvimento (BANCO DE IDEAS, [s.d.]).

5.7 Paraguai

A implementação do BIM originou-se recentemente no território 
paraguaio por meio de uma aliança entre a Cámara Paraguaya de la 
Construcción (CAPACO) e a Parasoft, empresa especializada em tecnologia 
da informação, firmada em 26 de outubro de 2017 (INFONEGOCIOS, 2017). A 
parceria foi estimulada pelo posicionamento de representantes paraguaios na 
Federação Interamericana da Indústria da Construção. Graças à colaboração 
entre a coordenação da CAPACO e do FIIC, iniciou-se a discussão sobre 
adotar tecnologias  BIM como forma  de  promover a inovação  tecnológica  
da construção civil nacional, predominantemente pouco industrializada 
(HEISECKE, 2017).

O projeto de modernização do Aeroporto Silvio Pettirossi Paraguay, 
desenvolvido a partir de um concurso promovido pelo Ministério de Obras 
Públicas y Comunicaciones de la Republica de Paraguay (MOPC), também 
ganhou destaque nas iniciativas públicas ao ser entregue com o BIM. A 
expectativa das autoridades locais é que este exemplo aumente o interesse 
pelo sistema (MOPC, 2016).
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Entre as iniciativas privadas de desenvolvimento BIM, algumas 
empresas da construção implementaram em seus projetos de forma 
experimental e, progressivamente, incorporaram a metodologia ao seu 
processo de negócio. Os resultados satisfatórios foram apresentados em uma 
conferência promovida pela Cámara Argentina de la Construcción, na província 
de Entre Ríos, no país vizinho (ECONOMIA VIRTUAL, 2017). A possibilidade de 
implantação na empresa surgiu em abril 2013 com a construção do Hospital 
Regional Del Instituto de Previsión Social (IPS) na Ciudad Del Este. No decorrer 
do projeto, a empresa identificou algumas barreiras ligadas à especialização da 
mão de obra para implementar a metodologia de projetos BIM.

Não foram encontradas bibliotecas BIM públicas ou privadas 
desenvolvidas no Paraguai.

5.8 Peru 

Embora exista uma previsão legal de implementação BIM no setor 
público até 2022, observam-se apenas iniciativas isoladas, como a do Ministério 
da Justiça, responsável por promover projetos em BIM de prisões e escolas 
de polícia. Os maiores investimentos ainda se concentram nas empresas 
peruanas por meio do treinamento de profissionais e aquisição de tecnologia 
(BIMSUMMIT, 2018). No entanto, além das principais construtoras e gestores de 
projeto, a maioria das empresas não aderiram ao BIM. 

O Comité BIM del Perú foi formado em 2012 por profissionais e 
membros de empresas do setor da construção, o Instituto de la Construcción 
y el Desarrollo (ICD) e a Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Este 
comitê promoveu, entre 2012 e 2014, mais de vinte atividades entre congressos 
e conferências (COMITÉ BIM DEL PERÚ, 2014). Entre 22 e 23 de agosto de 2018, 
um evento com expositores internacionais, promovido pela Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) e BIM SUMMIT, teve como finalidade aprofundar 
o debate sobre a gestão, inovação e processos BIM.

De acordo com os dados divulgados pelo BID, em julho de 2016 
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foi aprovado o empréstimo de US$ 40 milhões, com prazo de 11 anos, para o 
desenvolvimento técnico e capacitação de empresas de micro, pequeno e 
médio porte. Este projeto visa consolidar a estrutura política e institucional do 
Peru e superar as dificuldades de financiamento que prejudicam a capacidade 
de inovação (IDB, 2016). 

No setor produtivo, contudo, este estímulo ainda não se converteu 
em mudanças significativas. Algumas empresas ganharam destaque ao realizar 
projetos institucionais, tais como o Banco de la Nación, a expansão do metrô 
de Lima, projetos de infraestrutura e projetos imobiliários. 

5.9 Uruguai 

O Uruguai, em situação similar a de países como a Argentina, 
está em seus passos iniciais para a implantação do BIM como prática 
difundida nacionalmente mas é possível identificar diversas iniciativas sendo 
desenvolvidas no país.

A Corporação Nacional de Desenvolvimento (CND) do Uruguai é 
uma instituição pública que atua como facilitadora na execução de políticas 
públicas orientadas ao desenvolvimento, em apoio ao desenvolvimento de 
infraestrutura pública, administração de fundos de investimento de terceiros 
e realização da estruturação financeira de projetos (CND, 2017a). Dentro deste 
âmbito, ocorrem as primeiras iniciativas de fomento para desenvolver o BIM 
no país, apoiando entidades como o BIM Forum Uruguay e participando de 
eventos para difusão do BIM (CND, 2017b), tanto em caráter nacional quanto 
internacional.

Em  2017, a CND organizou, juntamente com a Câmara Uruguaia 
da Construção, o 1º Encontro BIM Nacional (CND, 2018a), em que foram feitas 
apresentações de representantes de entidades públicas uruguaias, como a 
ANEP (Administração Nacional da Escola Pública), universidades e empresas 
privadas. 

No evento, foram demonstradas as experiências de casos de uso do 



100 101

BIM em obras uruguaias. A CND manifestou, em sua apresentação, o interesse 
em impulsionar a plataforma BIM por meio de padrões abertos, desenvolvendo 
incentivos para a adoção desta metodologia pelas  empresas. No entanto, não 
foi apresentada nenhuma política específica já formatada que vise a evolução 
do BIM. 

Em agosto de 2018, ocorreu o 2º Encontro Nacional BIM, organizado 
pelo BIM Forum Uruguay em conjunto com o CND, visando melhorar ainda mais 
a experiência obtida no 1º evento. Além de diversos temas acerca do universo 
BIM, com histórias de sucesso no Uruguai, também foram apresentados os 
resultados do estudo de diagnóstico da situação do BIM no país, elaborado 
pela CND e Câmara Uruguaia da Construção, com apoio do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina – CAF. Para a realização deste estudo, foi 
aberta uma chamada pública de contratação de especialistas, marcando o início 
do desenvolvimento desta pesquisa após abril de 2018. Este trabalho contou 
com a visão dos profissionais e empresas, nacionais e internacionais, para ter 
um panorama do mercado uruguaio e posteriormente definir estratégias de 
introdução da metodologia e tecnologia BIM no país (BIM FORUM URUGUAY, 
2018).

A CND também participou do Primeiro Encontro BIM de Governos 
Latino-americanos, em 2018, e expôs a experiência da corporação relacionada 
ao BIM no Uruguai. O encontro foi realizado em Santiago, no Chile, e foi 
destinado aos representantes de países que se interessassem em explorar e 
incorporar a tecnologia BIM em seus projetos de construção pública, além de 
formar um grupo latino-americano para discutir a implementação do BIM em 
nível governamental. Participaram, ainda, do evento, Brasil, Argentina e México. 
A segunda edição do evento ocorrerá um novembro de 2018, em Brasília, no 
Brasil.

A CND abordou temas relevantes sobre a indústria da construção 
civil no Uruguai, os problemas do país que podem ser minimizados pela utilização 
do BIM, a estratégia de adoção da tecnologia, seus objetivos e benefícios, 
organizações públicas que utilizaram BIM no país e os prazos e metas relativos 
à  sua implantação. Ademais, a CND reforçou que o seu principal objetivo é 
incorporar o BIM em seus trabalhos e que tem a missão de facilitar as políticas 
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públicas e, essencialmente, as relacionadas a questões de infraestrutura (CND, 
2018b). Vale mencionar que este encontro, promovido pelo Chile, reforça a 
posição de expoente do país no contexto da adoção BIM na América do Sul.

Integrando o mercado privado, foi fundado em dezembro de 2017 
o BIM Forum Uruguay, como forma de responder à necessidade de fomentar 
a incorporação de uma metodologia que representasse um salto qualitativo 
na indústria da construção do Uruguai por meio do uso do BIM. É definido 
como “uma organização que reúne instituições, profissionais e estudantes 
interessados em construir modelos de informação cujo objetivo é promover 
e acelerar a adoção e implementação do BIM no país, tanto no setor público 
quanto no privado” (CCU, 2017). Entre seus fundadores estão a Câmara 
Uruguaia da Construção (CCU), a CND e representantes da academia, sendo 
eles da Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU), Universidad 
ORT, Universidad de la Empresa, Universidad de Montevideo, Facultad de 
Ingeniería. Seus principais objetivos são a elaboração da “Estrategia o Plan 
Nacional BIM”, a propagação e difusão do BIM, desenvolvimento de padrões e 
regulamentos e potencialização da articulação entre setores privados, públicos, 
academia e outros atores importantes vinculados ao sistema. 

O fórum aborda a importância da formação dos profissionais, 
técnicos, estudantes e professores para que a implementação do BIM prospere 
no país. Podem participar do BIM Forum Uruguay atores que de alguma 
maneira estejam vinculados ao setor da construção, que estejam interessados 
pelo tema e alinhados com a missão da organização e que sejam aprovados pelo 
restante dos membros da organização. Diferente de outros fóruns levantados, 
não é cobrada taxa de participação e o sustento econômico da organização se 
dá por meio de patrocínio obtido na realização de eventos, oficinas e seminários 
(CCU, 2017).

No mercado privado, de maneira ampla, existem diversas empresas 
que adotam o uso do BIM prestando consultoria ou fornecendo serviços 
específicos, além da atividade de distribuição de softwares. 

No campo acadêmico, está ocorrendo a integração do BIM em 
diversos programas educacionais, como os da Universidad ORT, Universidad 
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de la Empresa (UDE), Universidad de Montevideo, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (UdelaR) e Facultad de 
Ingeniería de UdelaR. Essas instituições e outras faculdades se mostram abertas 
ao tema e já iniciaram o processo de implementação de cursos específicos 
para BIM. Além delas, existe uma gama de empresas que oferecem cursos de 
capacitação em modelagem e implementação BIM. 

Em relação ao desenvolvimento nacional de bibliotecas, não 
foi identificada iniciativa. Podem ser encontrados no mercado objetos BIM 
fornecidos por fabricantes, ressaltando que são objetos provenientes de 
empresas multinacionais, não representando uma estratégia exclusivamente 
local.

5.10 Venezuela

A Venezuela não possu política nacional estruturada para 
implantação e difusão do BIM, nem associação, como BIM Fórum, que centralize 
as iniciativas de adoção do mercado privado. São verificados apenas alguns 
artigos acadêmicos que denotam o uso pontual do BIM, além de empresas 
de consultoria e treinamento. Não foi identificada iniciativa específica de 
desenvolvimento de bibliotecas.

5.11 Analise síntese das iniciativas da América do 
Sul

A análise das informações coletadas permitiu estabelecer um 
panorama geral das iniciativas de difusão e implementação do BIM e bibliotecas 
de objetos na América do Sul. Verificou-se que existem diferentes estágios 
de maturidade entre os países do continente, com pontos de semelhança e 
também de divergência entre as iniciativas levantadas.
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Conforme dados pesquisados, foram identificadas ações 
consideradas mais relevantes para a implantação do BIM. Ainda que a  existência 
destas iniciativas por si só não represente, em sua totalidade, o contexto da 
difusão BIM de cada país, são indicativos que resumem, de maneira geral, as 
principais iniciativas adotadas. Estes pontos principais são:

•	 Criação de BIM Forum ou Associação Específica de Fomento 
ao BIM;

•	 Existência de Iniciativa de Biblioteca BIM Nacional;

•	 Plano Governamental de Implantação do BIM;

•	 Apoio financeiro do Banco Interamericano de     
Desenvolvimento para fomento do BIM. 

A identificação destas principais iniciativas permitiu sua inclusão 
no mapa síntese que indica o estágio de maturidade de cada um dos países, 
aliado à presença ou não de alguma destas iniciativas (Figura 25 – Mapa síntese 
da difusão BIM na América do Sul). 
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Figura 25 – Mapa síntese da difusão BIM na América do Sul

Fonte: autores.
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O mapeamento das bibliotecas mais bem estruturadas no mundo 
e iniciativas existentes na América do Sul permite avaliar parte das políticas 
de difusão do BIM internacionalmente e contextualizar as iniciativas nacionais 
para sua implantação. A execução da Estratégia BIM BR consolida a posição 
do país em um movimento global de desenvolvimento do setor de AEC por 
meio de novos processos e tecnologias especialmente do Building Information 
Modelling. 

6.1 Entendimento da atual situação 

O avanço de toda a cadeia de suporte ao BIM é expressivo em países 
como os EUA, o Reino Unido e a União Europeia. Movimentos consistentes 
também são observados na Ásia, notadamente na produção chinesa, porém a 
instância cultural das práticas do setor torna essas experiências pouco influentes 
para o contexto brasileiro. Contudo, os desafios observados ainda suscitam 
grande cuidado por parte da comunidade internacional, o que justifica os 
esforços conjuntos de iniciativas públicas e privadas para consolidar e expandir 
as políticas de incorporação do BIM no setor de AEC. 

O cenário mundial de desenvolvimento de bibliotecas de 
componentes ainda é desigual. O mapeamento determinou a clara dominância 
europeia neste mercado. Os portais mais evoluídos do mundo tiveram sua 
origem na Europa, especificamente em países anglo-saxões e nórdicos, como 
a Inglaterra e a Suécia. O mapa da Figura 26 indica a sede de cada uma das 
bibliotecas mapeadas e suas diferentes filiais. Também foram marcados os 
locais dos escritórios das bibliotecas que foram avaliadas  preliminarmente  mas 
não atingiram nota suficiente para que fossem incorporadas ao mapeamento.

Além da Europa, as bibliotecas se concentram na América, 
principamente nos Estados Unidos e Canadá; na Ásia, notadamente na China, 

6. CONCLUSÕES
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Japão e Singapura; e Oceania, na Austrália e Nova Zelândia. A América do Sul se 
encontra no início do desenvolvimento e amadurecimento das suas estratégias 
BIM.
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As bibliotecas BIM, em suas diferentes formas, representam um 
importante canal de viabilização de uma modelagem de informação rica em 
dados sobre os componentes de projetos, oriundos da cadeia de suprimentos da 
construção local. Observa-se, assim, que as principais e mais bem estruturadas 
bibliotecas possuem maior quantidade de objetos desenvolvidos para 
representar volumetria e especificações de produtos disponíveis localmente. 

Outra força envolvida com as bibliotecas BIM são as entidades 
sociais ligadas ao setor de AEC, sejam entidades de classe, de escritórios de 
projeto, de construtoras e incorporadoras, de materiais da construção etc. Em 
determinados casos elas assumem a gestão dos acervos das bibliotecas, por 
terem melhor condição de mediação técnica e política junto aos diferentes 
intervenientes. O caso do Reino Unido é exemplar. A NBS National BIM Library 
é administrada pela RIBA, a associação de arquitetos do Reino Unido. Como os 
arquitetos e engenheiros projetistas são os reais clientes desses objetos BIM, 
ou seja, são aqueles que convivem com os impactos positivos e negativos da 
condição de modelagem dos objetos, o gerenciamento do acervo possui uma 
qualidade de informação e de organização.

O exemplo de desenvolvimento mais proeminente observado 
na América do Sul, o Chile, apresenta algumas características similiares ao 
observado no Reino Unido. Aquele conta com mais de uma biblioteca, tendo 
como principal exemplo público o desenvolvimento da Librería Nacional BIM. 
O gerenciamento desta biblioteca é apoiado pelo BIM Forum Chile, instituição 
responsável por agrupar os agentes e coordenar as iniciativas públicas e 
privadas.

O BIM Forum é um dos elementos da política chilena que também 
foram identificados em outros países hispânicos da América do Sul, como 
Argentina e Uruguai. São instâncias de atuação pública e privada para realizar a 
coordenação das estratégias nacionais para a implementação do BIM. Países em 
estágios iniciais de implementação, como o Peru, Bolívia e Colômbia, também 
possuem iniciativas públicas e privadas de estruturação de uma política BIM 
que, no momento, ainda se concentram no entendimento dos conceitos da 
metodologia. Estes e demais mercados da América do Sul aparecem como 
campos de disputa entre a expansão das bibliotecas BIM do Chile e Espanha 
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e a influência de políticas de consolidação de mercado de software promovido 
por empresas do setor.

O Brasil aparece em uma situação diferente dos demais casos 
analisados. Por possuir um mercado com características econômicas e 
territoriais diversas e, por vezes, mais complexas que as dos demais países, as 
iniciativas realizadas por órgãos públicos, associações profissionais e patronais, 
setores da iniciativa privada e da academia ainda não apresentavam uma 
coordenação política que alinhesse e potencializasse os efeitos das ações 
adotadas para padronizar a implementação do BIM nacionalmente. Para mitigar 
essa fragmentação, o governo brasileiro promove uma política unificada de 
disseminação do BIM por meio da “Estratégia Nacional de Disseminação do 
BIM”, promulgada em 17 de maio de 2018. Dentre outras medidas, a estratégia 
propõe a criação de uma Biblioteca Nacional BIM (BNBIM).

6.2 Aspectos práticos observados no 
mapeamento das bibliotecas BIM

A BNBIM, como iniciativa governamental, é um importante 
passo para o estímulo à difusão e adoção do BIM no Brasil. O mapeamento 
das bibliotecas internacionais permitiu distinguir portais de caráter privado, 
público ou institucional. Estas apresentaram diversos pontos de boas práticas 
comuns assim como especificidades pertinentes à sua esfera de atuação.

As bibliotecas privadas analisadas apresentam como foco de 
atenção de seus negócios os fabricantes de componentes e materiais da 
construção, para os quais são destinados serviços que auxiliam na divulgação 
de informações sobre seus produtos aos profissionais responsáveis pela tomada 
de decisão no projeto de obras da construção. Além disso, oferecem um espaço 
para exposição de informações das empresas produtoras, assim como meios 
de comunicação com o utilizador dos objetos BIM e estatísticas de consumo 
destes objetos. 

Assim, além de um espaço especificamente destinado para 
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fabricantes, algumas plataformas de bibliotecas BIM oferecem espaço para 
profissionais de projeto, onde alguns recursos, como classificações de objetos 
personalizadas, são ofertados mediante cadastro gratuito. 

Portais públicos, que têm como objetivo atuar como um 
difusor do BIM no mercado,  possuem como principal foco a promoção  da  
interoperabilidade de padrões neutros BIM e disponibilização de objetos 
genéricos confiáveis. Neste caso, muitas plataformas com financiamento 
público estabelecem como formato obrigatório o IFC (Figura 27).

Figura 27 – Gráfico comparativo entre característica de interoperabilidade 
e financiamento

Fonte: autores

Outro aspecto preponderante de diferenciação das bibliotecas 
é a existência, ou não, de guias de criação de objetos. Em geral, estes guias 
são disponibilizados pelos portais de gestão predominantemente pública, ou 
para portais que possibilitem o carregamento de objetos criados por empresas 
externas. Esses guias são importantíssimos na comunicação das principais 
premissas e diretrizes adotadas por cada biblioteca. Desse modo, os guias para 
os portais disponíveis foram avaliados e comparados, conforme Figura 28.
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Figura 28 - Inforáfico comparativo das diretrizes de cada guia disponível

Fonte: autores
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Diversas categorias são compartilhadas entre guias de diferentes 
bibliotecas e foram observadas similaridades nas premissas adotadas em várias 
situações como, por exemplo, entre padrões de nomenclatura definidos na BIM 
Object e na BIM Store UK e requisitos geométricos entre NBS e LNB. Este fato 
demonstra que o mercado de bibliotecas BIM estabeleceu algumas premissas 
como boas práticas mínimas para obtenção de objetos de qualidade. 

Atualmente a maior parte dos portais busca associar à 
disponibilidade de um acervo atualizado um conjunto de serviços de apoio 
técnico, de formação, comercial e de comunicação direta entre fabricantes e 
usuários. Esta conformação das bibliotecas BIM como um ambiente virtual 
de agregação de diferentes iniciativas para promoção de modelagens da 
informação com maior qualidade parece consolidada no cenário internacional.

Esta visão mais madura dos portais em relação a seu papel na 
cadeia do Building Information Modelling, considerando as necessidades de 
BIM como processo e não somente como uma modelagem 3D, valoriza cada 
vez mais sua importância como aspecto fundamental em estratégias de adoção 
de BIM, principalmente no âmbito público. Desta maneira, o desenvolvimento 
da Biblioteca Nacional BIM, em conjunto com a Estratégia BIM BR tem grande 
potencial para ampliar a utilização do BIM no mercado brasileiro. Em um 
cenário de aprendizado por meio de boas práticas consolidadas em escala 
mundial e evolução do mercado sul-americano na adoção do BIM, a Biblioteca 
Nacional pode ser um grande ponto de referência como um portal de Building 
Information Modelling para o mercado brasileiro e de países vizinhos. 

6.3 Agradecimentos

Agradecemos à equipe da ABDI e do MDIC pela colaboração e 
compartilhamento do conhecimento que produziu importantes frutos para 
este trabalho e a todos os entrevistados que contribuíram de alguma forma 
para a obtenção de informações valiosas e permitiram ampliar o entendimento 
de todos os envolvidos na execução deste Mapeamento.



112 113



114 115



114 115

ABDI. Guias para o Processo de Projeto BIM, 2017.  Disponível em: <http://www.
abdi.com.br/Paginas/bim_construcao_download.aspx>.

ABDI. Termo de referência (Anexo I). In: pregão eletrônico no 0006/2018, 
processo no 413/2018. Brasil: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 
2018. p. 11. 

ALMAIMANI, A. K.; NAWARI, N. O. BIM-Driven components library for Islamic 
Facilities (BIM-IF). Visualization in Engineering, v. 5, n. 1, p. 6, 18 dez. 2017. Disponível 
em: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40327-017-0041-6.pdf>. 
Acesso em: 11 jul. 2018.

ANDERSON, A.; MARSTERS, A.; DOSSICK, C. S.; NEFF, G. Construction to operations 
exchange: Challenges of implementing COBie and BIM in a large owner 
organization. In: Construction Research Congress 2012: Construction Challenges 
in a Flat World, Proceedings of the 2012 Construction Research Congress, Cic 
2011, West Lafayette, IN, United states. Anais... West Lafayette, IN, United states: 
2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1061/9780784412329.070>.

ARAYICI, Y.; COATES, P.; KOSKELA, A. K. L.; KAGIOGLOU, M.; USHER, C.; REILLY, 
K. O. BIM implementation and Adoption Process for an Architectural Practice. 
[s.d.]

ASOBIM. Asociación colombiana BIM. Disponível em: <http://
asociacioncolombianabim.co/asobim-3/actividades/#>. Acesso em: 21 jul. 2018. 

AZHAR, S.; HEIN, M.; SKETO, B. Building Information Modeling ( BIM ): Benefits , 
Risks and Challenges. 2007. 

BAIK, A. From point cloud to Jeddah Heritage BIM Nasif Historical House 
– case studyDigital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 
mar. 2017. . Disponível em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S2212054817300073>. Acesso em: 11 jul. 2018.

BANCO DE IDEAS. ¿Cómo funciona? Disponível em: <http://www.bancodeideas.
gob.ec/site/como-funciona>. Acesso em: 29 jul. 2018a. 

BANCO DE IDEAS. BIM Estudio. Disponível em: <http://www.bancodeideas.
gob.ec/proyecto/view?data=aWQ9NjYyOA%3D%3D>. Acesso em: 28 jun. 2018b. 

REFERÊNCIAS



116 117

BECERIK-GERBER, B.; ASCE, A. M.; KENSEK, K. Building Information Modeling in 
Architecture , Engineering , and Construction : Emerging Research Directions 
and Trends. n. July, p. 139–147, 2010. 

BIM FORUM CHILE. Qué es BIM Forum Chile – BIM Forum Chile. Disponível 
em: <http://www.bimforum.cl/que-es-bim-forum-chile/>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

BIM FORUM URUGUAY. Llamado a consultoría: BIM. Disponível em: <http://
www.bimforum.org.uy/novedades/llamado-consultoria-bim/>. Acesso em: 7 jul. 
2018. 

BIM SUMMIT. BIM en Gobierno. Disponível em: <http://bimsummit.pe/bim-en-
gobierno/>. Acesso em: 28 jul. 2018. 

BIMOBJECT. Marketing Campaign. Disponível em: <http://info.bimobject.com/
marketing-campaign-pt-br>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

BIMSUMMIT. Avances de la adopción BIM en el Perú. In: BIM SUMMIT 2018, 
Lima. Anais... Lima: 2018. Disponível em: <http://bimsummit.pe/avances-de-la-
adopcion-bim-en-el-peru/>. Acesso em: 29 jul. 2018.

BIMTOOL. Noticias y prensa. Disponível em: <https://www.bimtool.com/Press.
aspx>. Acesso em: 7 ago. 2018. 

BIMTOOL. Bimtool se adjudica un fondo Semilla de CORFO. Disponível em: 
<https://www.bimtool.com/News05.aspx>. Acesso em: 5 ago. 2018. 

BIMTOOL. Bimtool lanza versión final de la plataforma en Chile. Disponível 
em: <https://www.bimtool.com/News14.aspx>. Acesso em: 7 ago. 2018. 

BIMTOOL. ¿Quiénes somos? Disponível em: <https://www.bimtool.com/WeAre.
aspx>. Acesso em: 6 jul. 2018. 

BOTERO, L. F.; ISAZA PULIDO, J. A.; VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A. Estado De La 
Práctica Del Bim -Colombia 2015. Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia 
da Construção, n. 1, p. 494–502, 2015. 

BUILD 2025. Construye 2025. Disponível em: <http://www.construye2025.cl/>. 
Acesso em: 28 jul. 2018. 

BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER. Guías uBIM. Disponível em: <https://
www.buildingsmart.es/bim/guías-ubim/>. Acesso em: 1 ago. 2018. 

CAMARCO. Lanzamiento Del BIM Forum Argentina. Disponível em: <http://
www.camarco.org.ar/noticias-generales-de-la-camara/lanzamiento-del-bim-
forum-argentina>. Acesso em: 1 ago. 2018. 



116 117

CAMARCO. La Cámara convoca a subcontratistas que busquen desarrollarse 
en tecnologías BIM. Disponível em: <http://www.camarco.org.ar/noticias-
generales-de-la-camara/la-camara-convoca-a-subcontratistas-que-busquen-
desarrollarse-en-tecnologias-bim>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

CAMARCO. Encuesta: roles BIM en Argentina. Disponível em: <http://www.
camarco.org.ar/noticias-generales-de-la-camara/encuesta-roles-bim-en-
argentina>. Acesso em: 1 ago. 2018b. 

CAO, D.; WANG, G.; LI, H.; SKITMORE, M.; HUANG, T.; ZHANG, W. Practices and 
effectiveness of building information modelling in construction projects in 
China. Automation in Construction, v. 49, n. PA, p. 113–122, jan. 2015. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2014.10.014>.

CARVALHO, R. R. De. Utilização da Tecnologia BIM na CAIXA. In: Seminário BIM: 
obras públicas, Anais... Ministério do Planejamento, 2016. 

CAVKA, H. B.; STAUB-FRENCH, S.; POTTINGER, R. Case study of BIM handover 
to support building operations. In: Proceedings, Annual Conference - Canadian 
Society for Civil Engineering, January, Montreal, QC, Canada. Anais... Montreal, 
QC, Canada: 2013. 

CBIC. 10 motivos para Evoluir com o BIM. [s.l: s.n.]. 

CCU. Bim Forum Uruguay - Estudios económicos. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<http://www.bimforum.org.uy/wp-content/uploads/2018/02/Documento-Base-
BIM-FORUM-URUGUAY-Diciembre-2017.pdf>.

CEF. Guia de Sustentabilidade AmbientalSelo Azul Caixa: Boas práticas para 
habitação mais sustentável. [s.l: s.n.]. 

CHIABRANDO, F.; LO TURCO, M.; SANTAGATI, C. Digital invasions: From point 
clouds to historical building object modeling (h-BOM) of a unesco WHL site. 
In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences - ISPRS Archives, 2W3, Anais... 2017. 

CND. Quiénes somos. Disponível em: <https://www.cnd.org.uy/index.php/
institucional/quienes-somos>. Acesso em: 1 ago. 2018a. 

CND. CND impulsa la utilización del BIM en Uruguay. Disponível em: <https://
www.cnd.org.uy/index.php/sala-de-prensa/1803-cnd-impulsa-la-utilizacion-
del-bim-en-uruguay>. Acesso em: 1 ago. 2018b. 

CND. Primer Encuentro Nacional BIM. Disponível em: <https://www.cnd.org.
uy/index.php/sala-de-prensa/1791-primer-encuentro-nacional-bim>. Acesso 



118 119

em: 7 ago. 2018a. 

CND. CND expuso en el Primer Encuentro BIM de Gobiernos Latinoamericanos. 
Disponível em: <https://www.cnd.org.uy/index.php/sala-de-prensa/2005-cnd-
expuso-en-el-primer-encuentro-bim-de-gobiernos-latinoamericanos>. Acesso 
em: 1 ago. 2018b. 

COMITÉ BIM DEL PERÚ. Actividades del Comité. Disponível em: <http://www.
comitebimdelperu.com/2014/actividadescom.html>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

CORFO. sobre Corfo. Disponível em: <https://www.corfo.cl/sites/cpp/movil/
sobrecorfo>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

CUNNINGHAM, V. Visión Camacol. [s.l.] Cámara Colombiana de la Constrcción 
- CAMACOL, 2014. . Disponível em: <http://www.innova.camacol.co/>.

DATA, D.; AGREEMENT, L.; DATA, D.; EXHIBIT, P. 2007 AIA Digital Practice 
Documents. n. April, p. 1–10, 2007. 

DINIZ, A. Dnit exigirá nas licitações projetos entregues em formato BIM | 
| Revista O Empreiteiro. Disponível em: <http://revistaoe.com.br/dnit-exigira-
nas-licitacoes-projetos-entregues-em-formato-bim/>. Acesso em: 25 jul. 2018. 

EASTMAN, C. Manual de BIM. Um Guia de Modelagem. 1a ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 

EASTMAN, C. M. Building product models - computer envionments suporting 
design and construction. AtlantaCRS Press, , 1999. . 

EBINGER, M.; MADRITSCH, T. A classification framework for facilities and real 
estate management. Facilities, v. 30, n. 5/6, p. 185–198, 30 mar. 2012. Disponível 
em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858851590&part
nerID=40&md5=3e7cf2822d78e1d9e702bfd4813353a7>.

ECONOMIA VIRTUAL. Constructora paraguaya comparte exitosa experiencia 
con tecnología BIM en Argentina. economiavirtual, 17 jan. 2017. Disponível em: 
<http://economiavirtual.com.py/pagina-general.php?codigo=10113>.

EDU. Manual de contratación. [s.l: s.n.]. 

FERREIRA, E. O. Sistema Unificado do Processo de Obras – OPUS. 
Disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha/-/journal_
content/56/18107/6082631?refererPlid=18115#.W2cgXtJKiUk>. Acesso em: 28 jul. 
2018. 

FIIC. Nosotros. Disponível em: <https://www.fiic.la/index.php/nosotros>. Acesso 



118 119

em: 1 ago. 2018. 

FIIC. INCONET. Disponível em: <https://www.fiic.la/index.php/inconet>. Acesso 
em: 27 jul. 2018. 

GARCÍA, M. O. BIM, los  cimientos  del  futuro  de la construcción -  Diario 
Pagina Siete, 25 jul. 2017. Disponível em: <https://www.paginasiete.bo/
inversion/2017/6/25/bim-cimientos-futuro-construccion-142320.html>. Acesso 
em: 28 jul. 2018.

GIEL, B.; ISSA, R. R. A.; ASCE, F. Framework for Evaluating the BIM Competencies 
of Facility Owners. v. 32, n. 1979, 2016. 

GONZÁLEZ, A. L. COLOMBIA en BIM ¿Cómo vamos en el desarrollo de 
tecnologías para la construcción? | Angélica L. González | Pulse | LinkedIn. 
Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/colombia-en-bim-cómo-
vamos-el-desarrollo-de-para-la-gonzález/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_
flagship3_profile_view_base%3Bwwo1tyxzR%2BGRqfRo%2BXPK9Q%3D%3D>. 
Acesso em: 1 jul. 2018. 

GOV.UK. Government Construction Strategy. Disponível em: <https://www.
gov.uk/government/publications/government-construction-strategy>. Acesso 
em: 5 jul. 2018. 

GSA. 3D-4D Building Information Modeling. Disponível em: <https://www.gsa.
gov/real-estate/design-construction/3d4d-building-information-modeling>. 
Acesso em: 7 jul. 2018. 

HEISECKE, J. L. Al Paraguay lo construimos los paraguayos. Revista de la 
industria de la construccion, p. 17, nov. 2017. 

IDB. IDB supports drive to enhance Peruvian entrepreneurs´ innovation and 
productivity. Inter-American Development Bank - IDB, 12 jul. 2016. Disponível 
em: <https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016-07-12/innovation-and-
productivity-in-peru%2C11517.html>.

INFONEGOCIOS. La Metodología BIM se instala en Paraguay gracias a una 
alianza entre CAPACO y ParaSoft. InfoNegocios, 27 out. 2017. Disponível em: 
<http://infonegocios.com.py/y-ademas-1/la-metodologia-bim-se-instala-en-
paraguay-gracias-a-una-alianza-entre-capaco-y-parasoft>.

KASSEM, M.; AMORIM, S. R. L. de. BIM - Building Information Modeling no Brasil 
e na União Europeia. Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, p. 162, 2015. 

KIVINIEMI, A.; FISCHER, M. A. Potential obstacles to using BIM in architectural 



120 121

design. In: Collaborative Construction Information Management. [s.l.] 
Routledge, 2009. p. 36–54. 

LAAKSO, M.; KIVINIEMI, A. The IFC standard - A review of history, development, 
and standardization Electronic Journal of Information Technology in 
Construction, 2012. . 

LNB. Información estandarizada de objetos BIM - LNB on Vimeo. Disponível 
em: <https://vimeo.com/209566474>. Acesso em: 1 ago. 2018. 

LNB. Qué es LNB – Librería Nacional BIM. Disponível em: <http://www.
librerianacionalbim.cl/que-es-lnb/>. Acesso em: 7 ago. 2018

LNB. Estándar Para Publicación De Objetos Bim - Librería Nacional 
BIM.  Disponível em: < http://www.librerianacionalbim.cl/wp-content/
uploads/2018/09/Est%C3%A1ndar_LNB_V1.0_2018.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 

MACHADO, F. A.; RUSCHEL, R. C.; SCHEER, S. Análise da produção científica 
brasileira sobre a Modelagem da Informação da Construção. Ambiente 
Construído, v. 17, n. 4, p. 359–384, dez. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212017000400359&lng=pt&tlng=
pt>.

MCAULEY, B.; HORE, A.; WEST, R. BICP Global BIM Study: Lessons for Ireland’s 
BIM Programme. Construction IT Alliance (CitA) Limited, p. 56, 2017. 

MCCUEN, T. L.; SUERMANN, P. C.; PH, D.; KROGULECKI, M. J. Evaluating Award-
Winning BIM Projects Using the National Building Information Model Standard 
Capability Maturity Model. v. 28, n. April, p. 224–230, 2012. 

MIETTINEN, R.; PAAVOLA, S. Beyond the BIM utopia: Approaches to the 
development and implementation of building information modeling. 
Automation in Construction, v. 43, p. 84–91, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1016/j.autcon.2014.03.009>.

MITTAL, D.; SULLIVAN, G.; CHEKURI, L.; ALLEE, E.; CORRIGAN, P. W. Empirical 
studies of self-stigma reduction strategies: A critical review of the literature. 
Psychiatric Services, v. 63, n. 10, p. 974–981, 2012. Disponível em: <https://www.
scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867671977&partnerID=40&md5=9
d7fe70c4fb5d823fd6e9c2b80fb97f5>.

MOLINA, S. M. Adopción de la metodología BIM en las escuelas de arquitectura 
en Quito. Eidos, n. 11, p. 1–13, 2018. 

MOPC. Modernizacion del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi bajo la 



120 121

modalidad de alianza publico-privada. Disponível em: <https://www.mopc.
gov.py/modernizacion-del-aeropuerto-internacional-silvio-pettirossi-bajo-la-
modalidad-de-alianza-publico-privada-p27>. Acesso em: 21 jul. 2018. 

MOURGUES, C. Efforts and Challenges Adopting BIM in the Chilean Industry. 
[s.l: s.n.]. Disponível em: <http://gridd.etsmtl.ca/publications/atelier-bim-
competitivite-construction-2018/Mourgues - Chilean BIM initiatives, status and 
challenges.pdf>.

NBS. BIM Object Standard. Nbs, n. January, p. 44, 2014. 

ORREGO, S. Palestra “Avances BIM en Argentina”. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=zNX3ow_myfs>. Acesso em: 1 ago. 2018. 

ORREGO, S. A. Encuesta Nacional BIM 2016 : adopción de Building Information 
Modeling en Argentina. 1a. ed. [s.l: s.n.]

PALOS, S. State-of-the-art analysis of product data definitions usage in BIM. In: 
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. [s.l.] 
CRC Press, 2012. p. 397–403. 

PARASOFT. alianza estratégica de PARASOFT con la CAPACO presentando 
BIM de AUTODESK. Disponível em: <http://www.parasoft.com.py/index.php/
prensa-parasoft/90-alianza-parasoft-capaco>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

PBC TODAY. BIM &amp; CO - parceira oficial do edifício de 2018 da International 
Summit. Disponível em: <https://www.pbctoday.co.uk/news/special-reports/
bimco-off icial-partner-2018-buildingsmart-international-summit/38429/>. 
Acesso em: 19 mar. 2018. 

PLANBIM. Chile Es Miembro Participante Del Comité Iso / Tc 59 / Sc 13 - 
Planbim. Disponível em: <http://planbim.cl/chile-es-miembro-participante-del-
comite-iso-tc-59-sc-13/>. Acesso em: 31 jul. 2018a. 

PLANBIM. metodologías y tecnologías para una construcción colaborativa. 
[s.l: s.n.]. Disponível em: <http://planbim.cl/que-es-planbim/>.

PORWAL, A.; HEWAGE, K. N. Building Information Modeling (BIM) partnering 
framework for public construction projects. Automation in Construction, v. 31, 
p. 204–214, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2012.12.004>.

REDMOND, A. M.; SMITH, B. Designing a cloud BIM business process model 
case study. In: AACE International Transactions, Washington, DC, United states. 
Anais... Washington, DC, United states: 2013. 



122 123

SANTAGATI, C.; LO TURCO, M.; D’AGOSTINO, G. POPULATING A LIBRARY OF 
REUSABLE H-BOMS: ASSESSMENT OF A FEASIBLE IMAGE BASED MODELING 
WORKFLOW. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, v. XLII-2/W5, p. 627–634, 21 ago. 2017. 
Disponível em: <https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-
sci.net/XLII-2-W5/627/2017/isprs-archives-XLII-2-W5-627-2017.pdf>. Acesso em: 11 
jul. 2018.

SEIL-PR. PORTAL BIM PARANÁ - Building Information Modeling. Disponível 
em: <http://www.bim.pr.gov.br/>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

SENA, T.; SENA, P.; PEREIRA, L. M.; PIRES, Y.; RAVANELLI, E. B. Mapeamento das 
cinco Bibliotecas BIM mais bem estruturadas. [s.l: s.n.]. 

SIKA. Sika e Building Information Modeling (BIM). Disponível em: <https://ury.
sika.com/content/uruguay/main/es/solutions_products/descargas/bim.html>. 
Acesso em: 1 ago. 2018. 

SOETHE, P. Desmistificando o BIM com foco em Infraestrutura. Disponível em: 
<https://www.pnmtecnologia.com/single-post/2017/10/09/Desmistificando-o-
BIM-com-foco-em-Infraestrutura---Artigo-01>. Acesso em: 3 ago. 2018. 

SOTO, C. Avances 2017 - Proyección 2018. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://
planbim.cl/i>.

SPG-SC. Portal BIM de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.
br/bim-home>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

SUCCAR, B. Building Information Modelling Maturity Matrix. In: Handbook of 
Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: 
Concepts and Technologies. [s.l.] Information Science Publishing, 2009. p. 65–
103. 

SUCCAR, B.; KASSEM, M. Automation in Construction Macro-BIM adoption : 
Conceptual structures. Automation in Construction, v. 57, p. 64–79, 2015. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.018>.

SUMAK, B.; HERICKO, M.; WELZER DRUZOVEC, T.; PUSNIK, M. Optimization of 
Processes in Multimedia Content Publishing: A Proposal for Architecture Design. 
(Jaakkola, H and Thalheim, B and Kiyoki, Y and Yoshida, N, Ed.) In: INFORMATION 
MODELLING AND KNOWLEDGE BASES XXVIII, NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 
BG AMSTERDAM, NETHERLANDS. Anais... NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG 
AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS PRESS, 2017. 

TALA, N. BIM y las expectativas del mandante público. In: Seminario: BIM en 



122 123

obra, Anais... Ministerio de Obras Públicas, 2016. 

TERRENO, S.; ANUMBA, C. J.; DUBLER, C. BIM-Based Management of Building 
Operations. In: Construction Research Congress 2016: Old and New Construction 
Technologies Converge in Historic San Juan - Proceedings of the 2016 Construction 
Research Congress, CRC 2016, San Juan, Puerto rico. Anais... San Juan, Puerto 
rico: 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1061/9780784479827.185>.

TSAI, M.; MOM, M.; HSIEH, S. Developing critical success factors for the assessment 
of BIM technology adoption: part I. Methodology and survey. Journal of the 
Chinese Institute of Engineers, v. 37, n. 7, p. 845–858, 3 out. 2014. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1080/02533839.2014.888811>.

UCB. BIM: Una nueva metodología para el diseño y la construcción. Disponível 
em: <https://www.ucbtja.edu.bo/eventos/bim-una-nueva-metodologia-para-el-
diseno-y-la-construccion/>. Acesso em: 1 ago. 2018. 

ULLOA, L. BIM contará con una Librería Nacional estandarizada. Disponível 
em: <http://www.cdt.cl/2016/03/bim-contara-con-una-libreria-nacional-
estandarizada/>. Acesso em: 7 jul. 2018. 

ULTIMA HORA. Proponen tecnología BIM en construcciones. 4 set. 2016. 
Disponível em: <https://www.ultimahora.com/proponen-tecnologia-bim-
construcciones-n1021219.html>.

UPB. Introducción al BIM (Building Information Modeling) y VDC (Virtual 
Design Construction). Disponível em: <http://www.upb.edu/es/contenido/
introducción-al-bim-building-information-modeling-y-vdc-virtual-design-
construction>. Acesso em: 28 jul. 2018a. 

UPB. Simulación CFD aplicada en Edificaciones. Disponível em: <http://www.
upb.edu/es/contenido/simulación-cfd-aplicada-en-edificaciones>. Acesso em: 1 
ago. 2018b. 

VALLEJOS, J.; POR, G. R.; ROJAS, R.; REVISI, F. D. E.; CREACION, F. D. E.; BORRADOR, 
E.; DEFINITIVO, P. Estándar para publicación de objetos BIM - librería nacional 
BIM. [s.l: s.n.]. 



124 125

ANEXO A – LISTA DE ARTIGOS IDENTIFICADOS 
NA RS REVISADA

String: ((BIM) AND (Libraries) AND (Object))

•	 Almaimani A.K., Nawari N.O.,”BIM-Driven components library for 
Islamic Facilities (BIM-IF)”,2017,

•	 Almaimani A., Nawari N.O.,”Bim-driven library for historic Islamic 
structures”,2017,

•	 Santagati C., Lo Turco M., D’Agostino G.,”Populating a library 
of reusable H-BOMs: Assessment of a feasible image based 
modeling workflow”,2017,

•	 Murphy M., Corns A., Cahill J., Eliashvili K., Chenau A., Pybus C., 
Shaw R., Devlin G., Deevy A., Truong-Hong L.,”Developing historic 
building information modelling guidelines and procedures for 
architectural heritage in Ireland”,2017,

•	 Dore C., Murphy M.,”Current state of the art historic building 
information modelling”,2017,

•	 Jia J., Zheng Q., Gao H., Sun H.,”Research of Ancient Architectures 
in Jin-Fen Area Based on GIS&BIM Technology”,2017,

•	 Baik A.,”From point cloud to Jeddah Heritage BIM Nasif Historical 
House – case study”,2017,

•	 Baik A., Boehm J.,”Hijazi architectural object library (HAOL)”,2017,

•	 Chiabrando F., Lo Turco M., Santagati C.,”Digital invasions: From 
point clouds to historical building object modeling (h-BOM) of a 
unesco WHL site”,2017,

•	 Bakker J., Stolwijk H.F.,”A Dutch concept library (CB-NL) to 
support BIM for the life cycle”,2017, 



124 125

•	 Getuli V., Ventura S.M., Capone P., Ciribini A.L.C.,”BIM-based Code 
Checking for Construction Health and Safety”,2017,

•	 Santagati C., Lo Turco M.,”From structure from motion to historical 
building information modeling: Populating a semantic-aware 
library of architectural elements”,2017,

•	 Mainicheva A.Y., Talapov V.V., Guanying Z.,”Principles of the 
information modeling of cultural heritage objects: The Case of 
Wooden Buddhist Temples”,2017,

•	 Sharif M.-M., Nahangi M., Haas C., West J.,”Automated Model-
Based Finding of 3D Objects in Cluttered Construction Point 
Cloud Models”,2017,

•	 van Ruijven L.C.,”Ontology based exchange mechanism for 
systems engineering information”,2017,

•	 Markiewicz J.S., Adamek A.,”The use of terrestrial laser scanning 
for inventory of elements of industrial infrastructure - A case 
study”,2017, 

•	 Behnam A., Harfield T., Kenley R.,”Construction management 
scheduling and control: The familiar historical overview”,2016,

•	 Jeong W., Kim J.B., Clayton M.J., Haberl J.S., Yan W.,”A framework 
to integrate object-oriented physical modelling with building 
information modelling for building thermal simulation”,2016,

•	 Hoeber H., Alsem D.,”Life-cycle information management using 
open-standard BIM”,2016,

•	 Chen S.-Y., Lok K., Jeng T.,”Smart BIM object for design 
intelligence”,2016,

•	 Lo Turco M., Santagati C.,”From SfM to semantic-aware BIM 
objects of architectural elements”,2016,



126 127

•	 Oberoi S., Holzer D.,”Mechanical contractors: The key for supply 
chain integration in lifecycle BIM”,2016,

•	 Yang X., Koehl M., Grussenmeyer P., Macher H.,”Complementarity 
of historic building information modelling and geographic 
information systems”,2016,

•	 Ryu J., Jun J., Lee S., Choo S.,”A study on development of the IFC-
based indoor spatial information for data visualisation”,2016,

•	 Barazzetti L., Banfi F., Brumana R., Previtali M., Roncoroni 
F.,”Integrated modeling and monitoring of the medieval bridge 
azzone visconti”,2016,

•	 Lo Turco M., Caputo F., Fusaro G.,”From integrated survey to the 
parametric modeling of degradations. A feasible workflow”,2016,

•	 Dore C., Murphy M.,”Historic building information modelling 
(HBIM)”,2015,

•	 Kim J.B., Jeong W., Clayton M.J., Haberl J.S., Yan W.,”Developing a 
physical BIM library for building thermal energy simulation”,2015,

•	 Liu Y., Zhang J., Liu R.,”An ontology of water systems to support 
BIM content library”,2015,

•	 Bakker J.D., Mommers B.,”A Dutch concept library (CB-NL) to 
support BIM for the life cycle”,2015, 

•	 Wimmer R., Cao J., Remmen P., Maile T., O’donnell J., Frisch 
J., Streblow R., Müller D., Van Treeck C.,”Implementation of 
advanced Bim-Based mapping rules for automated conversions 
to modelica”,2015,

•	 Alvarez-Anton L., Díaz J., Castro-Fresno D.,”Sustainable construction 
enhanced through building information modeling”,2015,

•	 Fregonese L., Achille C., Adami A., Fassi F., Spezzoni A., Taffurelli 



126 127

L.,”BIM: An integrated model for planned and preventive 
maintenance of architectural heritage”,2015, 

•	 Lin C.-J.,”Architectural Knowledge Modeling: Ontology-Based 
Modeling of Architectural Topology with the Assistance of an 
Architectural Case Library”,2015,

•	 Han K.K., Golparvar-Fard M.,”Appearance-based material 
classification for monitoring of operation-level construction 
progress using 4D BIM and site photologs”,2015,

•	 Baik A., Yaagoubi R., Boehm J.,”Integration of jeddah historical 
bim and 3D GIS for documentation and restoration of historical 
monument”,2015,

•	 Suter G., Petrushevski F., Šipetić M.,”Operations on network-
based space layouts for modeling multiple space views of 
buildings”,2014,

•	 Dore C., Murphy M.,”Semi-automatic generation of as-built BIM 
façade geometry from laser and image data”,2014, 

•	 Fu R., Zhang J.,”Social involvement to empower a better BIM 
content library”,2014,

•	 Utiome E., Drogemuller R., Docherty M.,”Enriching the “”i”” in 
BIM: A BIM-specifications (bimspecs) approach”,2014,

•	 Jeong W., Kim J.B., Clayton M.J., Haberl J.S., Yan W.,”Translating 
building information modeling to building energy modeling 
using model view definition”,2014,

•	 [No author name available],”2014 International Conference 
on Sensors Instrument and Information Technology, ICSIIT 
2014”,2014, 

•	 Dore C., Murphy M.,”Semi-automatic techniques for as-built BIM 
façade modeling of historic buildings”,2013, 



128 129

•	 Brumana R., Oreni D., Raimondi A., Georgopoulos A., Bregianni 
A.,”From survey to HBIM for documentation, dissemination and 
management of built heritage: The case study of St. Maria in 
Scaria d’Intelvi”,2013,

•	 Dore C., Murphy M.,”Semi-automatic modelling of building 
façades with shape grammars using historic building information 
modelling”,2013, 

•	 Murphy M., McGovern E., Pavia S.,”Historic Building Information 
Modelling - Adding intelligence to laser and image based surveys 
of European classical architecture”,2013,

•	 Li J., Hua Z.,”An object library approach for managing construction 
safety component based on BIM”,2012,

•	 Li J., Hua Z.,”An object library approach for managing construction 
safety components based on BIM”,2012,

•	 Dore C., Murphy M.,”Integration of Historic Building Information 
Modeling (HBIM) and 3D GIS for recording and managing cultural 
heritage sites”,2012, 

•	 Cho D., Cho N.-S., Cho H., Kang K.-I.,”Parametric modelling based 
approach for efficient quantity takeoff of NATM-Tunnels”,2012,

•	 Willems P., Böhms M.,”Embedding BIM into interaction 
frameworks and object libraries”,2012,

•	 Palos S.,”State-of-the-art analysis of product data definitions 
usage in BIM”,2012,

•	 Anil E.B., Unal G., Kurc O.,”Information requirements for design 
and detailing of reinforced concrete frames in multiuser 
environments”,2012,

•	 Kiviniemi M., Sulankivi K., Kähkönen K., Mäkelä T., Merivirta M.-
L.,”BIM-based safety management and communication for 



128 129

building construction”,2011,

•	 Murphy M., McGovern E., Pavia S.,”Historic building information 
modelling - Adding intelligence to laser and image based 
surveys”,2011,

•	 Malaikrisanachalee S., Vathananukij H.,”Integration of java-based 
BIM with spatial database”,2011,

•	 Hjelseth E.,”Exchange of relevant information in BIM objects 
defined by the role-and life-cycle information model”,2010,

•	 Gu N., Wang X.,”Augmented reality: A novel approach to 
interfacing building information modelling servers for design 
collaboration”,2010,

•	 Hjelseth E.,”Exchange of relevant information in BIM-objects 
defined by the Life Cycle Information Model (LIM)”,2009,

•	 Sulankivi K., Mäkelä T., Kiviniemi M.,”BIM-based site layout and 
safety planning”,2009,

•	 Medjdoub B.,”Constraint-based adaptation for complex space 
configuration in building services”,2009,

•	 Murphy M., Mcgovern E., Pavia S.,”Historic building information 
modelling (HBIM)”,2009.

String: ((BIM) AND (Libraries) AND (Object))

•	 Mainicheva, A.Y. and Talapov, V.V. and Kulikova, S.O. ”New approach 
towards the preservation of the Russian wooden architecture 
objects: The use of BIM technology”,2018.

•	 Almaimani, A.K. and Nawari, N.O. “BIM-Driven components library 
for Islamic Facilities (BIM-IF)”, 2017.



130 131

•	 Almaimani, A. and Nawari, N.O. “Bim-driven library for historic 
Islamic structures, 2017.

•	 López, F.J. and Lerones, P.M. and Llamas, J. and Gómez-García-
Bermejo, J. and Zalama, E., “A Framework for Using Point Cloud 
Data of Heritage Buildings Toward Geometry Modeling in A BIM 
Context: A Case Study on Santa Maria La Real De Mave Church”, 
2017.

•	 Murphy, M. and Corns, A. and Cahill, J. and Eliashvili, K. and 
Chenau, A. and Pybus, C. and Shaw, R. and Devlin, G. and Deevy, A. 
and Truong-Hong, L., “Developing historic building information 
modelling guidelines and procedures for architectural heritage 
in Ireland”, 2017.

•	 Dore, C. and Murphy, M., “Current state of the art historic building 
information modelling”, 2017.

•	 Li, D.Y. and Li, K. and Wu, C., “The application of typology method 
in historical building information modelling (hbim) taking the 
information surveying and mapping of jiayuguan fortress town 
as an example”, 2017.

•	 Santagati, C. and Lo Turco, M. and D’Agostino, G., “Populating 
a library of reusable H-BOMs: Assessment of a feasible image 
based modeling workflow”, 2017.

•	 Jia, J. and Zheng, Q. and Gao, H. and Sun, H., “Research of Ancient 
Architectures in Jin-Fen Area Based on GIS&BIM Technology”, 
2017.

•	 Baik, A., “From point cloud to Jeddah Heritage BIM Nasif Historical 
House – case study”, 2017.

•	 Baik, A. and Boehm, J., “Hijazi architectural object library (HAOL)”, 
2017.

•	 Chiabrando, F. and Lo Turco, M. and Santagati, C., “Digital invasions: 



130 131

From point clouds to historical building object modeling (h-BOM) 
of a unesco WHL site”, 2017.

•	 Svetel, I. and Jarić, M. and Budimir, N., “Expectations, reality and 
perspectives in using BIM for the green building design”, 2017.

•	 Bakker, J. and Stolwijk, H.F., “A Dutch concept library (CB-NL) to 
support BIM for the life cycle”, 2017.

•	 Santagati, C. and Lo Turco, M., “From structure from motion to 
historical building information modeling: Populating a semantic-
aware library of architectural elements”, 2017.

•	 Ji, X. and Yang, Z. and Hu, H. and Tang, M. and Chen, H. and 
Hou, M., “Development and application of engineering quantity 
calculation module for foundation pit Based on BIM”, 2017.

•	 Mainicheva, A.Y. and Talapov, V.V. and Guanying, Z., “Principles of 
the information modeling of cultural heritage objects: The Case 
of Wooden Buddhist Temples”, 2017.

•	 Sharif, M.-M. and Nahangi, M. and Haas, C. and West, J., “Automated 
Model-Based Finding of 3D Objects in Cluttered Construction 
Point Cloud Models”, 2017.

•	 Getuli, V. and Ventura, S.M. and Capone, P. and Ciribini, A.L.C., 
“BIM-based Code Checking for Construction Health and Safety”, 
2017},

•	 Markiewicz, J.S. and Adamek, A., “The use of terrestrial laser 
scanning for inventory of elements of industrial infrastructure - 
A case study”, 2017.

•	 van Ruijven, L.C., “Ontology based exchange mechanism for 
systems engineering information”, 2017.

•	 Behnam, A. and Harfield, T. and Kenley, R., “Construction 
management scheduling and control: The familiar historical 



132 133

overview”, 2016.

•	 Jeong, W. and Kim, J.B. and Clayton, M.J. and Haberl, J.S. and 
Yan, W., “A framework to integrate object-oriented physical 
modelling with building information modelling for building 
thermal simulation”, 2016.

•	 Chen, S.-Y. and Lok, K. and Jeng, T., “Smart BIM object for design 
intelligence”, 2016.

•	 Kim, B. and Chin, S., “Parametric library components for BIM-
based curtain wall design automation module”, 2016.

•	 Lo Turco, M. and Santagati, C., “From SfM to semantic-aware BIM 
objects of architectural elements”, 2016.

•	 Oberoi, S. and Holzer, D., “Mechanical contractors: The key for 
supply chain integration in lifecycle BIM”, 2016.

•	 Lo Turco, M. and Caputo, F. and Fusaro, G “From integrated 
survey to the parametric modeling of degradations. A feasible 
workflow”, 2016.

•	 Hoeber, H. and Alsem, D., “Life-cycle information management 
using open-standard BIM”, 2016.

•	 Yang, X. and Koehl, M. and Grussenmeyer, P. and Macher, H., 
“Complementarity of historic building information modelling 
and geographic information systems”, 2016.

•	 Barazzetti, L. and Banfi, F. and Brumana, R. and Previtali, M. 
and Roncoroni, F.,”Integrated modeling and monitoring of the 
medieval bridge azzone visconti”, 2016.

•	 Ryu, J. and Jun, J. and Lee, S. and Choo, S., “A study on development of 
the IFC-based indoor spatial information for data visualisation”, 2016. 
Ugliotti, F.M. and Dellosta, M. and Osello, A., “BIM-based Energy 
Analysis Using Edilclima EC770 Plug-in, Case Study Archimede 



132 133

Library EEB Project”, 2016.

•	 Dore, C. and Murphy, M., “Historic building information modelling 
(HBIM)”, 2015.

•	 Kim, J.B. and Jeong, W. and Clayton, M.J. and Haberl, J.S. and 
Yan, W., “Developing a physical BIM library for building thermal 
energy simulation”, 2015.

•	 Almaimani, A.M. and Nawari, A.N.O., “BIM-driven islamic 
construction: Part 2 - Digital libraries”, 2015.

•	 Liu, Y. and Zhang, J. and Liu, R., “An ontology of water systems to 
support BIM content library”, 2015.

•	 Almaimani, A.M. and Nawari, N.O., “BIM-driven islamic 
construction: Part 1 - Digital classification”, 2015.

•	 Wimmer, R. and Cao, J. and Remmen, P. and Maile, T. and 
O’donnell, J. and Frisch, J. and Streblow, R. and Müller, D. and Van 
Treeck, C., “Implementation of advanced Bim-Based mapping 
rules for automated conversions to modelica”, 2015.

•	 Bakker, J.D. and Mommers, B., “A Dutch concept library (CB-NL) 
to support BIM for the life cycle”, 2015.

•	 Guan, D. and Guo, Z. and Zhang, C., “Research on Precast Concrete 
Structures with BIM Involving Information on Structural Details 
and Behaviors”, 2015.

•	 Alvarez-Anton, L. and Díaz, J. and Castro-Fresno, D., “Sustainable 
construction enhanced through building information modeling”, 
2015.

•	 Fregonese, L. and Achille, C. and Adami, A. and Fassi, F. and 
Spezzoni, A. and Taffurelli, L., “BIM: An integrated model for 
planned and preventive maintenance of architectural heritage”, 
2015. 



134 135

•	 Lin, C.-J., “Architectural Knowledge Modeling: Ontology-Based 
Modeling of Architectural Topology with the Assistance of an 
Architectural Case Library”, 2015.

•	 Han, K.K. and Golparvar-Fard, M., “Appearance-based material 
classification for monitoring of operation-level construction 
progress using 4D BIM and site photologs”, 2015.

•	 Baik, A. and Yaagoubi, R. and Boehm, J., “Integration of jeddah 
historical bim and 3D GIS for documentation and restoration of 
historical monument”, 2015.

•	 Gudnason, G. and Katranuschkov, P. and Scherer, R.J. and Balaras, 
C.A., “Framework for sharing and re-use of domain data in whole 
building energy simulation”, 2015.

•	 Suter, G. and Petrushevski, F. and Šipetić, M., “Operations on 
network-based space layouts for modeling multiple space views 
of buildings”, 2014.

•	 Fu, R. and Zhang, J., “Social involvement to empower a better 
BIM content library”, 2014.

•	 Utiome, E. and Drogemuller, R. and Docherty, M., “Enriching the 
“i” in BIM: A BIM-specifications (bimspecs) approach”, 2014.

•	 Dore, C. and Murphy, M., “Semi-automatic generation of as-built 
BIM façade geometry from laser and image data”, 2014.

•	 Bridge, C. and Carnemolla, P., “An enabling BIM block library: An 
online repository to facilitate social inclusion in Australia”, 2014.

•	 Jeong, W. and Kim, J.B. and Clayton, M.J. and Haberl, J.S. and 
Yan, W., “Translating building information modeling to building 
energy modeling using model view definition”, 2014.

•	 Li, Y. and Dong, K. and Li, G.F., “The application of BIM in the 
restoration of historical buildings”, 2014.



134 135

•	 Astour, H. and Franz, V., “BIM-and simulation-based site layout 
planning”, 2014.

•	 Gudnason, G. and Katranuschkov, P. and Balaras, C. and Scherer, 
R.J., “Framework for interoperability of information resources in 
the building energy simulation domain”, 2014.

•	 “16th International Conference on Human-Computer Interaction, 
HCI 2014. 2014.

•	 “2014 International Conference on Sensors Instrument and 
Information Technology, ICSIIT 2014. 2014.

•	 Dore, C. and Murphy, M., “Semi-automatic techniques for as-built 
BIM façade modeling of historic buildings”, 2013.

•	 Brumana, R. and Oreni, D. and Raimondi, A. and Georgopoulos, 
A. and Bregianni, A., “From survey to HBIM for documentation, 
dissemination and management of built heritage: The case study 
of St. Maria in Scaria d’Intelvi”, 2013.

•	 Wang, R. and Sun, W.-X. and Zhang, X., “Research on parametric 
information model of ancient buildings of Ming and Qing 
Dynasties”, 2013.

•	 Kusý, V., “An ontology driven BIM components repository: A new 
way to share bim components”, 2013.

•	 Dore, C. and Murphy, M., “Semi-automatic modelling of building 
façades with shape grammars using historic building information 
modelling”, 2013.

•	 Murphy, M. and McGovern, E. and Pavia, S., “Historic Building 
Information Modelling - Adding intelligence to laser and image 
based surveys of European classical architecture”, 2013.

•	 Li, J. and Hua, Z., “An object library approach for managing 
construction safety component based on BIM”, 2012.



136 137

•	 Li, J. and Hua, Z., “An object library approach for managing 
construction safety components based on BIM”, 2012.

•	 De Vries, B. and Allameh, E. and Heidari Jozam, M., “Smart-BIM 
(Building Information Modeling)”, 2012.

•	 Dore, C. and Murphy, M., “Integration of Historic Building 
Information Modeling (HBIM) and 3D GIS for recording and 
managing cultural heritage sites”, 2012.

•	 Cho, D. and Cho, N.-S. and Cho, H. and Kang, K.-I., “Parametric 
modelling based approach for efficient quantity takeoff of NATM-
Tunnels”, 2012.

•	 Willems, P. and Böhms, M., “Embedding BIM into interaction 
frameworks and object libraries”, 2012.

•	 Palos, S., “State-of-the-art analysis of product data definitions 
usage in BIM”, 2012.

•	 Anil, E.B. and Unal, G. and Kurc, O., “Information requirements for 
design and detailing of reinforced concrete frames in multiuser 
environments”, 2012.

•	 Zimmermann, G. and Lu, Y. and Lo, G., “Automatic HVAC fault 
detection and diagnosis system generation based on heat flow 
models”, 2012.

•	 Park, S.H. and Lee, J. and Kim, I.H., “Framework of an integrated 
information system with open BIM based library for new Korean 
style house”, 2011.

•	 Kiviniemi, M. and Sulankivi, K. and Kähkönen, K. and Mäkelä, 
T. and Merivirta, M.-L., “BIM-based safety management and 
communication for building construction”, 2011.

•	 See, R. and Haves, P. and Sreekanthan, P. and O’Donnell, J. and 
Basarkar, M. and Settlemyre, K., “Development of a user interface 



136 137

for the energyplus whole building energy simulation program”, 
2011.

•	 Murphy, M. and McGovern, E. and Pavia, S., “Historic building 
information modelling - Adding intelligence to laser and image 
based surveys”, 2011.

•	 Malaikrisanachalee, S. and Vathananukij, H., “Integration of java-
based BIM with spatial database”, 2011.

•	 Hjelseth, E., “Exchange of relevant information in BIM objects 
defined by the role-and life-cycle information model”, 2010.

•	 Gu, N. and Wang, X., “Augmented reality: A novel approach to 
interfacing building information modelling servers for design 
collaboration”, 2010.

•	 Wei, G. and Zhou, Z. and Zhao, X. and Ying, Y., “Design of building 
component library based on IFC and PLIB standard”, 2010. 
Hjelseth, E., “Exchange of relevant information in BIM-objects 
defined by the Life Cycle Information Model (LIM)”, 2009.

•	 Sulankivi, K. and Mäkelä, T. and Kiviniemi, M., “BIM-based site 
layout and safety planning”, 2009.

•	 Medjdoub, B., “Constraint-based adaptation for complex space 
configuration in building services”, 2009.

•	 Murphy, M. and Mcgovern, E. and Pavia, S., “Historic building 
information modelling (HBIM)”, 2009.



138 139

ANEXO B – RESULTADOS DA RSL SOBRE O BIM 
NA AMÉRICA DO SUL

Argentina:

•	 Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: 
Online Experimentation, exp.at 2017; (não acessivel)

Brasil:

•	 Intelligent digital built heritage models: An approach from image 
processing and building information modelling technology;

•	 Building information modeling (BIM) in Brazil’s architecture, 
engineering and construction (AEC) industry a review and a 
bibliometric study; (não acessivel)

•	 Analysis of the implementation of BIM technology in project and 
building firms in 2015 in a Brazilian city;

•	 BIM and public administration;

•	 Developing BIM culture in a university -past and future steps;

•	 Implementation of a BIM solution in a small construction 
company; (não acessivel)

•	 Improvement opportunity to bridge inspections in brazil; (não 
acessivel)

•	 Constructability analysis of architecture-structure interface 
based on BIM;

•	 BIM as a support for the design process with fire safety regulations

•	 Model for integrated production and quality control: 
Implementation and testing using commercial software 
applications;
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•	 Using BIM for last planner system: Case studies in Brazil;

•	 Profile of building information modeling – BIM - Tools maturity in 
Brazilian civil construction scenery;

•	 Potential of building information modeling – BIM - Tools inside 
Brazilian civil construction scenery;

•	 The use of building information modeling to set parameters for 
inclusionary zoning in Brazil;

•	 An Overview of Design Tools Applied in Civil Construction Area at 
Brazilian Southeast Region;

•	 On-site BIM model use to integrate 4D/5D activities and 
construction works: A case study on a brazilian low income 
housing enterprise;

•	 Collaborative actions, technology and smart design;

•	 Spread of BIM: A comparative analysis of scientific production in 
Brazil and abroad;

•	 Physical feasibility study system for projects with a view to the 
decision making process;

•	 Building information modeling integrated to multi-performance 
based generation design; (não acessivel)

•	 Big governance research: Institutional constraints, the validity 
gap and BIM.

Chile:

•	 An evaluation of the macro-scale adoption of Building Information 
Modeling in Chile: 2013-2016;

•	 BIM-Integration of solar thermal systems in early housing design;

•	 The Ownership Revolution;
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•	 IGLC 2016 - 24th Annual Conference of the International Group 
for Lean Construction; (não acessivel)

•	 Improving planning in congested sites using 3D and 4D 
modelling: A case study of a pile-supported excavation project 
in Chile;

•	 Building information modeling (BIM) approach to the GMT 
Project.

Colômbia:

•	 Impacto económico del uso de BIM en el desarrollo de proyectos 
constructivos: Estudio de caso en Manizales (Colombia).

Uruguai:

•	 BIM-Based LCA Method to Analyze Envelope Alternatives of 
Single-Family Houses: Case Study in Uruguay;

•	 Phage-host interactions in Streptococcus thermophilus: Genome 
analysis of phages isolated in Uruguay and ectopic spacer 
acquisition in CRISPR array;

Venezuela:

•	 ExxonMobil integrates information at Cerro Negro 



140 141

APÊNDICE A – Questionários direcionados

Questionário para organizações desenvolvedoras de software BIM:

política de difusão de bibliotecas BIM

• nome da instituição:

• endereço online: 

• nome, função e e-mail do respondente

• existe alguma parceria com governos ou instituições 
do setor da construção para criação, gerenciamento e 
divulgação de bibliotecas BIM? (_) não (_) com governos (_) 
com instituições do setor (_) com iniciativas privadas 

• caso tenham parcerias, por favor, indiquem os principais 
exemplos:

• financia alguma biblioteca de objetos BIM?  (_) não (_) sim, 
uma biblioteca própria (_) sim, uma ou mais bibliotecas 
externas, quantas:  

• caso financie, é exigida a restrição a algum formato de 
arquivo?  (_) não (_) sim

• se sim, indique quais: (_) IFC (_) RVT (_) RTE (_) RFA (_) RFT (_) 
DGN (_) PLN;(_) PLA (_) DWF (_) DWG (_) LCF;(_) outros. por 
favor, indique as extensões aceitas que não estão na lista:

• gerencia uma ou mais bibliotecas de objetos BIM? (_) sim (_) 
não

• se sim, indique quais tipos de formato são aceitos: (_) IFC (_) 
RVT (_) RTE (_) RFA (_) RFT (_) DGN (_) PLN (_) PLA (_) DWF 
(_) DWG (_) LCF (_) outros. por favor, indique as extensões 
aceitas que não estão na lista

por favor, indique bibliotecas que considere referenciais nos 
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seguintes quesitos:

• bibliotecas mais bem estruturadas: 

• bibliotecas com maior acervo:

características operacionais do software propriedade

• quais softwares BIM a empresa desenvolve?

• quais extensões de objetos BIM o(s) software(s) 
reconhece(m)?

• os softwares BIM possuem algum plugin de pesquisa de 
objetos BIM em bibliotecas? (_) não (_) sim, próprio (_) sim, 
de terceiros. indique exemplos:

Questionário para órgãos governamentais:

• nome da instituição:

• endereço online: 

• nome, função e e-mail do respondente:

• existe alguma iniciativa governamental para criação, 
gerenciamento e divulgação de bibliotecas BIM? (_) não 
(_) sim, com empresas que desenvolvem software BIM (_) 
sim, com instituições representativas do setor (_) sim, com 
iniciativas privadas (_) indiretamente, explique:

• caso tenham parcerias, indiquem os principais exemplos:

• esta iniciativa é mantida em qual instância de governo? 

• existe alguma biblioteca BIM financiada pelo governo? 
(_) não (_) sim, exclusivamente estatal (_) sim, mediante 
parcerias. indique as principais parcerias:

por favor, indique bibliotecas que considere referenciais nos 
seguintes quesitos:
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• bibliotecas mais bem estruturadas: 

• bibliotecas com maior acervo:

Questionário para associações do setor de AEC:

• nome da instituição:

• endereço online: 

• tipo de política sobre bibliotecas BIM: (_) financiamento; (_) 
divulgação para profissionais do setor; (_) sensibilização da 
indústria; (_) não há uma política definida; (_) outros:

• a instituição recomenda alguma biblioteca? indique o 
endereço: 

• observação:

Questionário para organizações das bibliotecas BIM:

características da biblioteca

• nome da Biblioteca:

• endereço online: 

• nome, função e e-mail do respondente

• a biblioteca é uma iniciativa: (_) governamental (_) privada 

• (_) acadêmica (_) org. sem fins lucrativos (_) outros

• tipo de financiamento: (_) programa governamental (_) 
privado 

• (_) consumidor (_) associações do setor (_) outros. se 
possível, indique o nome do agente financiador:

• tipo de gestão: (_) governamental (_) privada (_) acadêmica 
(_) org. sem fins lucrativos (_) associações do setor (_) outros. 
se possível, nos dê algum detalhe:
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• existe alguma política de sensibilização da indústria para 
cooperação com a Biblioteca? (_) nã; (_) sim, uma política 
interna (_) sim, uma política de governo (_) sim, uma política 
de associações do setor 

• (_) outros. se possível, nos dê algum detalhe:

características do acervo

• constam quantos objetos no acervo da biblioteca?

• tipos de objeto encontrados nas bibliotecas: (_) objetos 
genéricos de edificações (_) objetos proprietários de 
edificações (_) objetos genéricos de infraestrutura (_) 
objetos proprietários de infraestrutura (_) objetos genéricos 
de planejamento de obra (_) objetos proprietários de 
planejamento de obra (_) objetos genéricos de interiores (_) 
objetos proprietários de interiores

• formatos de objetos BIM disponíveis/aceitos: (_) IFC (_) RVT 
(_) RTE (_) RFA (_) RFT (_) DGN (_) PLN (_) PLA (_) DWF (_) 
DWG (_) LCF 

• como os objetos genéricos são obtidos: (_) produzidos 
internamente (_) obtidos por meio de parcerias (_) obtidos 
com a indústria/empresas do setor (_) obtidos com a 
comunidade de usuários (_) outros. descreva:

• como os objetos proprietários são obtidos: (_) produzidos 
internamente (_) obtidos por meio de parcerias (_) obtidos 
com a indústria/empresas do setor (_) obtidos com a 
comunidade de usuários (_) outros

características operacionais:

se a biblioteca permitir upload de objetos externos (não 
produzidos internamente):

• existe algum controle de conformidade dos objetos de 
usuário? 

• (_) sim (_) não (_) não é permitido
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• existe algum controle de conformidade dos objetos da 
indústria/empresas do setor? (_) sim (_) não (_) não é 
permitido

• descreva quais requisitos técnicos são exigidos ou indique 
um manual, endereço ou guia que contenha essa descrição

• descreva os passos para inserção de objetos na biblioteca 
ou indique quais passos caso a biblioteca aceite objetos 
externos; descreva quais requisitos técnicos são exigidos ou 
indique um manual, endereço ou guia que contenha essa 
descrição

• existe algum processo de certificação de conformidade de 
objetos? 

• (_) sim, interno (_) sim, externo (_) não (_) outros 

• se existe um processo de certificação, por favor escreva ou 
indique um manual, endereço ou guia que contenha essa 
descrição

• para acessar o acervo da biblioteca, existe alguma restrição 
de acesso ao acervo para download? (_) não (_) exigem 
cadastro (_) exige assinatura (_) exige vínculo institucional 
(_) outros, explique
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APÊNDICE B – Protocolo para teste funcional das 
bibliotecas BIM

Caracterização da biblioteca

1. nome:

2. endereço online:

3. observação:

4. imagem ilustrativa:

Interface para o usuário

5. clareza de informações; 

a. (_) claro;

b. (_) confuso;

c. (_) insuficiente.

d. observação:

e.  imagem ilustrativa:

6. opções de pesquisa na página inicial; 

a. (_) área de pesquisa na página inicial

b. (_) opção de pesquisa avançada

7.  lista de tipos de objeto

a. (_) detalhada;

b. (_) padrão OmniClass
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c. (_) padrão Uniclass

d. (_) padrão Uniformat

e. (_) padrão MasterFormat;

f. (_) básica.

g. observação:

h. imagem ilustrativa:

8. filtro para pesquisa

a. (_) detalhada;

b. (_) padrão OmniClass

c. (_) padrão Uniclass

d. (_) padrão Uniformat

e. (_) padrão MasterFormat;

f. (_) básica.

g. observação:

h. imagem ilustrativa:

Dowloads e Uploads

9. usuário pode fazer upload de objetos?

a. (_) SIM; 

b. (_) NÃO

c. observação:
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d. imagem ilustrativa:

10. se 9 for sim, descreva o procedimento.

a. observação:

b. imagem ilustrativa:

11.  fabricantes podem fazer upload de objetos?

a. (_) SIM; 

b. (_) NÃO

c. observação:

d. imagem ilustrativa:

12. facilidade de acesso aos objetos da biblioteca;

a. (_) acesso irrestrito

b. (_) acesso irrestrito mediante cadastro

c. (_) acesso restrito a um número diário de downloads

13. se a resposta de 12 for B, descreva os procedimentos de cadastro

a. observação:

b. imagem ilustrativa:

14. a biblioteca disponibiliza plugin

a. (_) SIM; 

b. (_) NÃO

c. observação:

d. imagem ilustrativa:
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15. se 14 for sim, para quais softwares o plugin está disponível

a. Revit

b. Archicad

c. Bentley;

d. Vectorworks;

e. observação:

f. imagem ilustrativa:

16. descreva as funcionalidades do plugin

a. observação:

b. imagem ilustrativa:
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