
 
 

 
Curso Plano de Execução BIM 

 
Por que o BIM precisa de um Plano? 
O BIM é uma nova tecnologia com novos procedimentos de trabalho. 
Estamos longe ainda de termos um processo padronizado de trabalho nos 
Projetos da Construção Civil. 
As empresas de projeto têm experiências, culturas e entendimentos diversos de 
“como” trabalhar em BIM. 
O Plano BIM pode ser entendido como o “conjunto das regras do jogo” sob o 
ponto de vista do CONTRATANTE. 
Ou, em outras palavras, um Plano BIM deve ser entendido como um termo de 
concordância dos participantes do projeto para um conjunto de diretrizes 
específicas para o empreendimento 

O que é um Plano BIM? 
Um Plano BIM é um documento abrangente que ajuda a equipe do projeto a 
identificar e executar o papel que o BIM desempenha nas diversas fases do 
gerenciamento de construção. 
Os Planos BIM bem construídos ajudam a manter as equipes focadas nos detalhes 
importantes evitando atrasos e retrabalhos. 



 
 

Qual o impacto do Plano BIM nas 
contratação de projetos? 
O processo de contratação de projetos em BIM deve se espelhar no próprio 
processo BIM. Ou seja, ele deve requerer dos agentes envolvidos (contratantes, 
projetistas, construtores e gestores) sua participação desde os estágios iniciais do 
processo. 
O Plano de Execução BIM explicita as responsabilidades de cada equipe, que deve 
ainda se comprometer com os seguintes procedimentos: 
• Compreender e comunicar os objetivos da implementação BIM no projeto. 
• Entender seus papéis e responsabilidades específicas na implementação. 
• Propor um Plano de Execução BIM adequado às práticas de negócios de cada 
membro e propor fluxos de trabalho coerentes. 
• Prever recursos adicionais (aplicativos, tecnologia de comunicação etc.), 
treinamento e demandas específicas para obter sucesso no uso do BIM como 
tecnologia. 
• Fornecer referências para descrever o processo aos futuros participantes que 
aderirem ao projeto. 
• O Plano de Execução BIM deve estabelecer metas para as diferentes equipes. 

Programa do curso 
• Estado do conhecimento 
• Planejamento do processo de projeto colaborativo 
• Objetivos do BIM 
• Ambiente comum de dados (CDE) 
• Procedimento de trocas de informação 
• Regras para a nomenclatura de arquivos 
• Compartilhamento e frequência de atualização dos modelos 
• Estrutura de quebra do Modelo BIM 
• Nível da Informação Necessária 
• Matriz de responsabilidades dos elementos do modelo 
• Estratégia de colaboração 
• Estratégia de comunicação e reuniões 
• Entregáveis do projeto 
• Processo de Coordenação do Projetos 
• Fluxo da Coordenação do Projetos 
• Procedimentos de controle de qualidade e revisões 



 
 

Investimento 
R$ 650,00 (boleto) 

 

Inclusos 
• Slides da aula em PDF 
• Template do Plano BIM em word 
• Certificado de Participação digital 
• Uso do sistema Bimsync para exercício em aula 
• Uso do sistema Moodle para hospedagem do conteúdo da aula 
• Gravação da aula disponível por trinta dias 
• Correção do exercício em entrevista particular com o  Prof. Leonardo 

 

Contato 
leonardo@coordenar.com.br  

11-98925-6595 

mailto:leonardo@coordenar.com.br
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