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Fabián Folgar Ferreiro
Vice Presidente Bentley Systems Inc
Bacharelado em Biologia Ambiental, M.B.A.

Apresentador
Notas de apresentação
Key Business Challenge #1: Outdated Approach to Information ManagementInformation is scattered: Projects routinely store design information in multiple locations including local/network drives, general file sharing systems, as well as organization and software vendor-specific data silos.Information is not always current: Sharing information often requires manual publishing workflows between team members and software systems, and thus, does not happen with adequate frequency or traceability.Your projects are wasting significant time: Project participants waste hours searching for information and establishing its provenance. More time is wasted transferring large files between systems, organizations, and global time zones. Even more time is wasted when information is lost or work is performed against out-of-date information. 
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Inteligência no setor de Saneamento 
através de Análise e Gestão
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Agenda

• Quem é a Bentley Systems?

• O Mercado de Saneamento no Brasil

• Para onde a Bentley quer te levar?

• Casos de sucesso 

• Como iremos chegar?
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> 3,200 colaboradores

41
Países

172
Profissionais 

com título 
doutorado

Profissionais 
com título 
mestrado

818

90
Escritórios e 
centros de 

Desenvolvimento

68
Idiomas

30%43% 27%

Exton, PA 
Bentley 
Headquarters

Beijing, 
China

Dublin, 
Ireland

QUEM ONDE

859
Engenheiros

Centros de 
Desenvolvimento 
de software

Escritórios

Localizações

UMA CIA DE PRESENÇA E EXPERTISE GLOBAL

Apresentador
Notas de apresentação
Bentley is a global company with rich domain experience.  We are engineering professionals delivering software for engineering.  We operated in over 90 locations in 41 countries.  We have over 3200 colleagues globally, and can function in 68 languages.And our colleagues have rich domain expertise and a lot of brain power.  We understand your business, because our colleagues have worked along side you during their careers on projects around the world  –  over 850 of our colleagues have engineering, architectural or geospatial degrees.  We have 72 PhDs, and more than 800 of our colleagues hold Masters’ degrees. Hundreds of Bentley colleagues have earned professional engineering and other licenses.



6 |   WWW.BENTLEY.COM    |    ©  2016 Bentley Systems, Incorporated

A missão da Bentley é fornecer software e serviços inovadores para as empresas e 
profissionais que projetam, constroem e operam a infraestrutura mundial -
sustentando a economia e o meio ambiente global para melhorar a qualidade de vida.

Apresentador
Notas de apresentação
A missão da Bentley é fornecer software e serviços inovadores para as empresas e profissionais que projetam, constroem e operam a infraestrutura mundial - sustentando a economia e o meio ambiente global para melhorar a qualidade de vida.
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O Mercado de Saneamento no Brasil

Apresentador
Notas de apresentação
Good morning. Thank you for your attention and thanks to each of you for your contributions to advancing infrastructure. And I would like to suggest how and why our priority should be Going Digital in 2017. 
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O Mercado de Saneamento no Brasil
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• 14,3% das crianças e dos 
adolescentes não têm acesso à água.

• 6,8% das crianças e dos 
adolescentes não contam com 
sistema de água dentro de suas 
casas

• Em 2016, 1 em cada 7 
mulheres brasileiras não tinha 
acesso à água.

O Mercado Saneamento no Brasil

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2017)
Fonte: Perdas de Água - Desafios para Disponibilidade Hídrica e Avanço da Eficiência do Saneamento Básico – 2018
Fonte: UNICEF – Pobreza na Infância 2018
Fonte: O saneamento e a vida da mulher brasileira 2018 – Instituto Trata Brasil
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• O Norte perde 55,14% da água potável

• As perdas de água são de 46,25% no 
Nordeste

• Antes de chegar as residências, 34,35% da 
água é perdida na região Sudeste

• O índice de perdas na região Sul é 
de 36,54%

• O Centro Oeste perde 34,14% da água 
potável antes de chegar as residências

O Mercado no Brasil – por região

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2017)
Fonte: Perdas de Água - Desafios para Disponibilidade Hídrica e Avanço da Eficiência do Saneamento Básico – 2018
Fonte: UNICEF – Pobreza na Infância 2018
Fonte: O saneamento e a vida da mulher brasileira 2018 – Instituto Trata Brasil
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Para onde a Bentley quer te levar?

Apresentador
Notas de apresentação
Good morning. Thank you for your attention and thanks to each of you for your contributions to advancing infrastructure. And I would like to suggest how and why our priority should be Going Digital in 2017. 
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Para onde a Bentley quer te levar?

1. Manter o orçamento público e privado
2. Garantir custos e prazos
3. Minimizar riscos da construção
4. Manter padrões de qualidade
5. Melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos
6. Gerenciar as mudanças de maneira transparente e controlada
7. Minimizar impacto das obras ao meio-ambiente e aos cidadãos

Integração CompetitividadeEficiência Sustentabilidade
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Casos de sucesso 
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Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água do Cabo de Santo Agostinho/PE

• Redução de mais de 35 VRPs;
• Redução de 80-100% do rodízio na rede;
• Redução de 50% nas perdas de faturamento;
• Redução de 75% no tempo gasto na modelagem;

• “... Levar água e reduzir consideravelmente o rodízio do serviço para qualquer 

localidade do semiárido brasileiro está intrinsecamente ligado à cidadania e saúde de 

uma população que guarda cicatrizes de cada período de estiagem.”

Economia:
+ R$ 3MM
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Resultados - AEGEA

Melhorias

• Redução de 55% nos gastos com energia!

• Retorno do Investimento em 320% em 5 anos!

• Aumento em 30% na capacidade do sistema!

Economia:
R$ 8MM

Apresentador
Notas de apresentação
When constructed, operation and maintenance costs for the water supply network will be reduced, the improved availability of supplied water will increase revenues, and health benefits related to improved hygiene will occur among populations constrained to low consumption of water.At the moment, the following time savings were achieved: WaterCAD’s TRex functionality alone resulted in a 10 to 15 percent savings in time and resources associated with the model-building process The interoperability between WaterCAD and AutoCAD was an important benefit as it enabled efficient generation of drawings based on the water model, and minimized the possibility of data transfer-related issued, resulting in about a 20 percent time savings, when compared to more traditional processes
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Economia:
R$ 12MM
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Como iremos chegar?

Apresentador
Notas de apresentação
Good morning. Thank you for your attention and thanks to each of you for your contributions to advancing infrastructure. And I would like to suggest how and why our priority should be Going Digital in 2017. 
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BIM = Processo2019

Apresentador
Notas de apresentação
In our view, the M in BIM has two meanings, yes modeling of information is an important activity, especially during design, but it should also refer to another really important activity which essential on any given project.......
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EXPECTATIVAS DE GANHOS

72% 85% 85% 92% 98%

Aumento na compreensão da solução 
proposta

Otimização na fase de Desenho

Redução de Erros

Incremento na Assertividade de 
Prazos

Aumento na previsibilidade dos 
Custos

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
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Como iremos chegar? – Building Information Modeling (BIM)

Um conjunto coordenado de processos, 
suportados pela tecnologia, que adiciona 

valor através da criação, gerenciamento e
compartilhamento das propriedades de 

um ativo durante seu ciclo de vida.
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TECNOLOGIASPROCESSOS PESSOAS
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Tecnologia 
Operacional

Tecnologia da Engenharia

Tecnologia da 
Informação

Transformação Digital

Modelos 
Digitais de 
Engenharia

Apresentador
Notas de apresentação
Add this to the IT and OT technologies and now you have a real chance at delivering on asset improvement whether you are just designing the next plant or operating it
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MicroStation
Aplicações

ProjectWise
Colaboração

AssetWise
Operações

CAPEX – Entrega de Projetos OPEX – Desempenho dos Ativos

Avançando o BIM para o TOTEX…

Ambiente de 
Modelagem
abrangente

Ambiente com 
desempenho

conectado

Ambiente de Dados 
Conectados

Modelos Digitais
de Engenharia

Apresentador
Notas de apresentação
As Edições CONNECT da AssetWise e do ProjectWise fornecem e compartilham um ambiente de dados conectado, atualizando um ambiente de dados comum para realizar plenamente o potencial BIM dos modelos de engenharia digital, criados durante o CAPEX, para uso contínuo e benefício ao longo do ciclo de vida da OPEX.Um benefício fundamental da abordagem da Bentley é que ele é sustentado por um ambiente de dados conectado (CDE). O CDE é a fonte comum de informação usada para coletar, gerenciar e compartilhar informações sobre o recurso digital. Facilita a colaboração entre os membros da equipe do projeto e os proprietários-operadores e os ajudam a evitar duplicações e erros ao incorporar múltiplas fontes de dados em um modelo federado.Com o Bentley, o coração da plataforma é um modelo de engenharia digital que compreende informações comuns que representam definições de engenharia, requisitos e componentes funcionais, modelos e redes 2D e 3D, dados de classificação, ordens de mudança, registros de manutenção, dados de eventos e mais.O AssetWise amplia as informações capturadas no planejamento e projeto com informações operacionais e de manutenção necessárias para gerenciar a confiabilidade e impulsionar o desempenho dos ativos. Além disso, o AssetWise amplia a visão da organização sobre dados de automação e eventos em tempo real, proporcionando transparência no desempenho operacional e avançando a tomada de decisões, através de análises preditivas. Debaixo de tudo isso, assegura gerenciamento de integridade de informações, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de configuração.Com Bentley, o ambiente comum de dados é CONECTADO!



CAPEX + OPEX = TOTEX
Estratégias para otimizar o TOTEX 

Apresentador
Notas de apresentação
To adapt, your E&C firm must rapidly advance its "Going Digital" strategy for project delivery… …to address 3 critical business challenges threatening your business goals…
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Modelagem Hidráulica para 
suporte em decisões

• Projetos de Sistemas Novos

• Gestão de Ativos 
(substituição de tubos)

• Suporte de Engenharia à Operação

• Redução Custos Operacionais 
(otimização energética)

• Melhorias na Resposta à 
Emergência

• Análise de Risco

• Identificação Fugas

• Redução de Perdas de Águas

• Estudos de setorização

• Elaboração Plano Diretor

• Otimização Tempo da Engenharia 
(melhoria de H&H)

Apresentador
Notas de apresentação
Quote / Testimonial slide – Vertical sidebar optionQuote overlay can also be moved to the left if desiredTestimonial text uses a different (Segoe UI) font for more elegance than the template Arial font
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Modelagem Hidráulica para suporte em decisões



Acelere sua Estratégia 
“Going Digital”

Apresentador
Notas de apresentação
To adapt, your E&C firm must rapidly advance its "Going Digital" strategy for project delivery… …to address 3 critical business challenges threatening your business goals…
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Armazenados em vários locais: 
unidades locais / de rede, 
sistemas gerais de 
compartilhamento de arquivos 
e silos de dados específicos do 
aplicativo

Informação de 
engenharia
espalhada

Desafio 1: Abordagem desatualizada 
para o gerenciamento de informações

O compartilhamento requer 
fluxos de trabalho manuais entre 
os membros da equipe e os 
sistemas, sem a frequência ou 
rastreabilidade adequadas

Informação
nem sempre 
é atual+

Horas são desperdiçadas em 
busca de informações precisas, 
transferindo arquivos grandes e 
corrigindo o trabalho feito contra 
registros desatualizados

Seus projetos
perdem tempo 
significativo

=

Apresentador
Notas de apresentação
Key Business Challenge #1: Outdated Approach to Information ManagementInformation is scattered: Projects routinely store design information in multiple locations including local/network drives, general file sharing systems, as well as organization and software vendor-specific data silos.Information is not always current: Sharing information often requires manual publishing workflows between team members and software systems, and thus, does not happen with adequate frequency or traceability.Your projects are wasting significant time: Project participants waste hours searching for information and establishing its provenance. More time is wasted transferring large files between systems, organizations, and global time zones. Even more time is wasted when information is lost or work is performed against out-of-date information. 
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Os projetos dependem 
muito de fluxos de trabalho 
manuais para revisões de 
projetos e outros fluxos de 
trabalho de colaboração 
críticos

Workflows 
manuais

Desafio 2: Colaboração de projeto ineficiente

Os projetos médios empregam 18 
sistemas que não têm 
interoperabilidade e variam entre os 
projetos, promovendo cópias não 
gerenciadas e resultados menos 
previsíveis.

Sistemas 
sem 
integrações+

Esta é uma posição cada vez mais 
insustentável, com o aumento da 
complexidade do projeto e das 
expectativas do proprietário

Baixa
produtividade
e alto risco=

Apresentador
Notas de apresentação
Key Business Challenge #2: Inefficient Design CollaborationManual workflows: Project teams remain too reliant on manual workflows for critical collaboration workflows such as deliverables exchanges and design reviews. Too many disjoint IT systems: Average projects employ 18 applications and systems that often lack data interoperability, creating significant IT complexity and promoting unmanaged copies of information. IT stacks often vary across projects in the same firm, requiring project participants to relearn workflows and making project outcomes less unpredictable.Your productivity is far below what is possible and your projects carry avoidable risk: This is a more and more unsustainable position with project complexity and owner expectations increasing. 
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Extrair, combinar e analisar dados 
é difícil e demorado

Relatórios 
manuais usam 
muito tempo

Desafio 3: Visibilidade insuficiente 
no desempenho do projeto

Como os relatórios são difíceis de 
criar / atualizar, eles são feitos 
com pouca frequência e com 
escopo limitado, e são sempre 
um olhar para um momento 
passado no tempo

Relatórios 
desatualizados+

Seus projetos têm capacidade 
limitada de gerenciar riscos e 
atender aos crescentes requisitos 
de relatórios das partes 
interessadas

Gestão reativa 
e sem 
transparência=

Apresentador
Notas de apresentação
Key Business Challenge #3: Insufficient Visibility on PerformanceTime-consuming, manual reporting: Extracting, combining, and analyzing data is difficult and time-consuming�Limited reports that are immediately out of date: Since reports are difficult to create/update, they are done too infrequently and with limited scope, and are always a look into a past moment in time.Your projects have limited ability to manage risk and meet increasing stakeholder reporting requirements: Projects react to issues instead of addressing them before they impact project performance. �



Supere esses 
desafios para o 
crescimento dos 
negócios

Visibilidade Insuficiente no Desempenho

Colaboração Ineficiente de Projeto

Abordagem desatualizada para 
gerenciamento de informações

Apresentador
Notas de apresentação
By accelerating your "Going Digital" strategy, your firm will overcome critical business challenge threatening your business goals… 



As Vantagens do 
ProjectWise

Apresentador
Notas de apresentação
ProjectWise is uniquely capable of accelerating your “Going Digital” strategy…



Open CDE  
Habilitado

Industrialização
de Workflows

Relatórios em 
Tempo Real

As Vantagens do ProjectWise

Apresentador
Notas de apresentação
The ProjectWise Advantage centers on establishing key solutions to your business challenges…1. Enable an Open Connected Data Environment:An open, connected data environment (CDE) is a set of cloud-provisioned or on-premises services that support digital context, digital components, and digital workflows. By enabling an open CDE, firms can better manage and access consistent, trusted, and accurate information.2. Industrialize Project Workflows:Industrialize means automating BIM workflows, standardizing them, incorporating best practices, making them repeatable and scalable. By automating BIM workflows, standardizing them, incorporating best practices, making them repeatable and scalable, your firm can increase productivity and reduce risk.3. Enable near real-time analytics:Near real-time analytics on project performance enable project leaders and executives to leverage the big data from their projects into more timely and informed decisions that improve project outcomes and firm performance.



Open CDE
Habilitado
Com as Vantagens do ProjectWise

Melhor integração de aplicativos de projetos

Pesquisa, Auditoria e Segurança Abrangentes

Construção de Projetos de Capital

Apresentador
Notas de apresentação
These capabilities make ProjectWise uniquely suited to enable your Open CDEBest-in-Class Design AppIntegrationComprehensive Search, Audit, and SecurityPurpose-built for Design of Complex Capital Projects
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Risco reduzido de perda
de dados

Busca confiável,
informações 
atualizadas 

rapidamente

Permissão de 
usuários

Pesquisa, Auditoria e Segurança Abrangentes

Apresentador
Notas de apresentação
Integrated Azure search and version control enables project participants to find trusted, up-to-date information quickly.  Configurable user permissions and cloud-based data recovery significantly reduce the risk of lost data.
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Dados escaláveis para 
milhares de usuários

Colaborar de forma 
transparente entre 

equipes distribuídas 
globalmente

Compartilhe arquivos 
com segurança entre 

diferentes 
organizações

Construção de projetos complexos de capital

Apresentador
Notas de apresentação
Scalability to petabytes of data and thousands of users ensures support for any size project. Delta file transfer, caching servers, reference file management enables efficient sharing of extremely large design files between offices and across globally distributed project teams.



Relatórios 
em Tempo Real
Com as Vantagens do ProjectWise

Project Insights Cloud Service

Apresentador
Notas de apresentação
ProjectWise Project Insights cloud service is a unique solution to enable real-time insights on project performance.
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ProjectWise Project Insights 
Data-Driven Decisions for Better Outcomes

Apresentador
Notas de apresentação
Automated, real-time dashboards enable insight on past, present, and future project performance for proactive management of project performance. Similar dashboards across multiple projects enable the identification and monitoring of best practices to improve your firm’s efficiency and competitive position.Now project managers have greater control and flexibility for combining and analyzing project data into KPIs that deliver insight into past, current, and future project performance. For example, a project manager can actively track the progression of designs from work-in-progress to approved to identify and mitigate schedule risk. Likewise, a BIM practice leader can review the ratio of 2D drawings to 3D models to assess BIM adoption within a project. Such automated dashboards eliminate time-consuming manual reporting while delivering immediately actionable insights on how to improve project quality and efficiency.For example, we can view trends in the data that reveal WHY we are missing design milestones, …or WHY issues remain open/unresolved, and reveal a breakdown with the supply chain or an underperforming partner. Insights expose these breakdowns, empowering us to improve collaboration, and spot and correct issues before they become problems. Additionally, by constructing similar dashboards across multiple projects, best practices can be learned to improve your firm’s efficiency and competitive position.
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