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Estratégia BIM-RJ reúne servidores para discutir sobre o 

andamento dos processos de implantação do BIM 

Na quinta-feira passada, 09 de maio, a Ca mara Metropolitana realizou a 4ª Reu-

nia o Extraordina ria do Comite  Gestor da Estrate gia BIM-RJ na Sociedade dos Enge-

nheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ). 

Durante a primeira parte da reunia o, destinada a s deliberaço es do Comite , foi 

apresentado o balanço das atividades priorita rias da Estrate gia BIM RJ realizadas 

durante os primeiro 100 dias de governo, incluindo o resultado das pesquisas on 

line para avaliações do nível de conhecimento e maturidade na tecnologia BIM dos 

o rga os partí cipes, dos membros do Comite  Gestor e dos servidores da a rea de pla-

nejamento e projetos; informaço es estas consolidadas no Relato rio das Aço es Refe-

rentes ao Plano de Diretrizes e Iniciativas Priorita rias do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro - 2019/2020. 

“Nos primeiros 100 dias de governo, no a mbito da Estrate gia BIM RJ, foram rea-

lizadas Reunio es Te cnicas visando a difusa o da Estrate gia e da tecnologia BIM, en-

volvendo o nivelamento do conhecimento e a troca de experie ncias; bem como a 

ana lise do perfil dos o rga os partí cipes, seus representantes e equipes de projetos. 

Ate  o final de junho finalizemos os Encontros Te cnicos para diagno stico das solu-

ço es BIM. E esta  previsto que, a partir do segundo semestre, iniciemos o mapea-

mento de processos e fluxos de trabalho. ” – Disse Ana Paula Masiero, Engenheira 

da Ca mara Metropolitana, Conselheira da SEAERJ e do CREA. 



2 

 

Entre outras deliberaço es, o Comite  Gestor aprovou a criaça o e composiça o do 

Grupo de Trabalho de Normatizaça o da Estrate gia BIM RJ, estimulando a participa-

ça o de seus membros, de forma volunta ria, na Comissa o de Estudos Especiais de 

Modelagem de Informaça o da Construça o da ABNT (CEE-  134) que possui a fun-

ça o de elaborar as normas que regulamentara o o emprego do BIM no Brasil.   

A segunda parte da reunia o, voltada ao Encontro Te cnico com a indu stria de sof-

tware,  contou a presença do Anto nio Meireles, representante da VICO cujas princi-

pais soluço es utilizam a informaça o proveniente de diferentes softwares de mode-

lagem (via formatos nativos ou formatos abertos - IFC) para analisar a evoluça o do 

escopo dos modelos, proceder o levantamento dos quantitativos BIM que integram 

o escopo do projeto e indicar custo e prazo, proporcionando o gerenciamento en-

xuto e a atualizaça o integrada dos va rios elementos de gesta o.  

Segundo o palestrante, o sistema foi pensado para os profissionais orçamentis-

tas, esses por sua vez ja  esta o acostumados com o Excel e sua flexibilidade para a 

inclusa o de fo rmulas personalizadas que auxiliam o resultado final e; com isso, a 

interface do software foi desenhada para ser similar ao Excel e apesar do layout fa-

miliar, o gerenciamento de listas de quantitativos, vem com a proposta da visuali-

zaça o 3D do projeto em tempo real na outra metade da tela. 

Ponto de destaque nos Encontros Te cnicos da Estrate gia BIM-RJ e  o consenso sobre 

adequada implantaça o do BIM. De modo geral, os palestrantes convidados te m enfa-

tizado que a migraça o do CAD para a tecnologia BIM na o se respalda na simples 

aquisiça o de softwares BIM, promoça o de capacitaça o, treinamentos ou na imposi-

ça o de mudanças radicais nos processos internos, e  necessa rio, inicialmente, rom-

per paradigmas de ordem cultural e estrutural. 

“As operaço es em BIM na o falham por causa do software, seja ele qual for. Elas fa-

lham por causa do processo. ” – Disse Anto nio Meireles da VICO, destacando a im-

porta ncia do processo na adesa o de soluço es BIM. 

A pesquisa de satisfaça o dos participantes com os Encontros Te cnicos tem revelado 

crescente interesse e importa ncia do tema; os resultados indicam que os objetivos 

dos encontros te m sido atingidos. Os pro ximos Encontros Te cnicos ja  esta o agenda-

dos, acontecera o na SEAERJ e contara o com a participaça o de representantes da 

Trimble (24/05), OrçaFascio (24/05), TQS (24/05) e Multiplus (07/06). 
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CALENDÁRIO ELEITORAL SEAERJ 
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ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

13 de junho 
Das 19:00h às 23:00h 

http://www.crea-rj.org.br/

