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O que é o BIMCOLABORATIVO?

O Projeto BIM COLABORATIVO 2020 é uma iniciativa

inovadora da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e Vistta|S Consultoria para

introduzir BIM e TRANSFORMAR o NEGÓCIO das

empresas de forma COLABORATIVA - com baixo
investimento e risco.

CBIC | 
Consultoria

EmpresasDesenvolvedores

Parceiros



O projeto BIM COLABORATIVO
2020 está organizado para ser
desenvolvido em grupos de

CIDADES e/ou GRUPOS.

Os grupos serão organizados e
liderados por uma rede de

PARCEIROS (entidades de apoio

profissional ou de classe,
sindicatos e associações

profissionais), que atualmente

congregam ou atendem às
EMPRESAS interessadas em

implantar BIM.
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As entidades ligadas à CBIC

(Sinduscon, Secovi, Ademi,

etc.) liderarão esta rede e as

ações durante todo o projeto,

orientadas pela CBIC e a

CONSULTORIA.

BIMCOLABORATIVO



Definição de 
Parcerias

Até 14/10/2020 28/10/2020

Seminário de 
Sensibilização

Inscrição das 
Empresas

04/01 a 

18/01/2021

28/10 a 

01/12/2020

Entrevistas com 
Empresas

O que?

Quem?

Busca e definição 
de PARCERIAS a 
cada cidade

SINDUSCON, 
SEBRAE, SENAI, 

Associações Classe
e demais 

interessados

Seminário para sensibilizar 
os empresários sobre a 
oportunidade de 

mercado e riscos em não 
avançar para o BIM

Período de inscrição 
das empresas 
participantes no 

Projeto

Entrevistas para 
alinhamento de 
expectativas e 

esclarecimento de dúvidas 
dos participantes

CONSULTORIA + 
Empresas 

Participantes

CBIC + 
CONSULTORIA +
Entidades locais 

parceiras

Empresas 
participantes

BIMCOLABORATIVO - PREPARO

NOVA DATA NOVA DATA



BIMCOLABORATIVO - EXECUÇÃO

O que?

Quem?

Workshop
BIM

14/12 a

17/12/2020

Workshop de 
alinhamento 

conceitual, usos, 
processos BIM e 
dados de mercado

26/01 a 

18/02/2021

Treinamento
BIMBIM Solution

Sessões com 
DESENVOLVEDORES de 

software para 
apresentar as opções 

a cada empresa 
participante

DESENVOLVEDORES 
+

Empresas 
participantes

Formação
das Equipes

19/01 a 

22/01/2021

Organização das 
empresas nas 

equipes  
participantes no 

Projeto

09/02 a 

30/04/2021

Projeto
Piloto BIM

Desenvolvimento do 
PROJETO PILOTO com 
modelagem autoral, 
coordenação espacial, 

planejamento e 
orçamento baseado 

em BIM

11/01 a 

18/01/2021

DESENVOLVEDORES 
+

Empresas 
participantes

CONSULTORIA 
+

Empresas 
participantes

CONSULTORIA
+

DESENVOLVEDORES 
+

Empresas 
participantes

CONSULTORIA 
+

Empresas 
participantes

Sessões com 
DESENVOLVEDORES de 

software para 
treinamento na 

solução escolhida pelas
empresas participantes

NOVA DATA NOVA DATA NOVA DATA NOVA DATA NOVA DATA



BIMCOLABORATIVO –WORKSHOP BIM



BIMCOLABORATIVO –WORKSHOP BIM

RESULTADO:

Empresas 
alinhadas com o 

conceito, 
processos BIM e as 
condicionantes da 

mudança

BIM



BIMCOLABORATIVO – BIM SOLUTION

Projeto ArquiteturaProjeto Arquitetura

Projeto EstruturaProjeto Estrutura

Projeto InstalaçõesProjeto Instalações

Coordenação EspacialCoordenação Espacial

Planejamento 4DPlanejamento 4D

Orçamento 5DOrçamento 5D

O que?

Quem?



BIMCOLABORATIVO – FORMAÇÃO DAS EQUIPES

O que?

Quem?



BIMCOLABORATIVO – TREINAMENTO BIM

Projeto ArquiteturaProjeto Arquitetura

Projeto EstruturaProjeto Estrutura

Projeto InstalaçõesProjeto Instalações

Coordenação EspacialCoordenação Espacial

Planejamento 4DPlanejamento 4D

Orçamento 5DOrçamento 5D

O que?

Quem?



BIMCOLABORATIVO – FACILITADORES

As EMPRESAS PARTICIPANTES

contarão durante todo o projeto com a

tutoria contínua de FACILITADORES,

profissionais com experiência

comprovada em BIM - para que possam

apoiar os participantes em questões de

agenda, dúvidas sobre as plataformas

ou sobre o projeto piloto.

Eles serão selecionados e atendem a

um GRUPO/CIDADE pré-determinados,

via de regra em sua própria cidade de

origem.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

O Projeto Piloto será um exercício de

simulação multidisciplinar orientado a

permitir a prática integrada de

projeto, coordenação espacial,

planejamento e orçamento pelas

diversas equipes.

EMPRESAS PARTICIPANTES e demais

interessados poderão acompanhar em

tempo real a evolução das equipes,

lições aprendidas e resultados

práticos – que serão capturados e

documentados durante todo o projeto

através de uma plataforma online.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

Os PROJETISTAS entenderão

como as novas plataformas de

desenvolvimento de projetos,

melhoram significativamente a

QUALIDADE dos PROJETOS, ao

possuir visualização 3D e

recursos de documentação,

geração de tabelas e

quantitativos de forma semi-

automática, somente para citar

alguns dos benefícios.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

As EMPRESAS

PARTICIPANTES

perceberão como

será a dinâmica

usando BIM nos

PROJETOS, pois

entenderão como o

desenvolvimento

em BIM irá alterar

a sua rotina e quais

serão os impactos

provocados em seu

negócio.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

INCORPORADORAS

e CONSTRUTORAS

compreenderão as

DIFERENÇAS entre

os modelos

tradicionais de

CONTRATAÇÃO de

PROJETOS usando

2D versus BIM.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

Todos os envolvidos perceberão

como trabalhar em BIM traz um

nível superior de compreensão

do empreendimento a ser

construído e facilita a geração

de informação de valor aos

processos de PLANEJAMENTO e

ORÇAMENTO.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

CONSTRUTORAS e

INCORPORADORAS terão

a possibilidade de exercitar

como COORDENAR e

COMPATIBILIZAR melhor

os projetos usando BIM,

reduzindo atrasos e

interferências que ocorrem

nas obras



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

CONSTRUTORAS e INCORPORADORAS criarão na prática CRONOGRAMAS de OBRAS a

partir dos modelos BIM, permitindo ainda a adoção de ferramentas de

acompanhamento de prazos e custos em curto espaço de tempo.



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

CONSTRUTORAS e

INCORPORADORAS aprenderão a

desenvolver de forma prática

ORÇAMENTOS a partir dos

modelos BIM usando tabelas de

mercado (TCPO, Sinapi, etc.) ou

usando a própria base de insumos

e custos unitários



BIMCOLABORATIVO – PROJETO PILOTO

2 sem

1 sem

2 sem

1 sem

1 sem

1 sem

1 sem

1 sem
Apresentação Final | Análise de Resultados



BIMCOLABORATIVO – PLATAFORMA LMS

KPI´s Suporte Conteúdo Suporte Colaboração



BIMCOLABORATIVO –VALORES DE INVESTIMENTO
Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit. Sed

imperdiet tincidunt

velit laoreet facilisis.

Praesent tempus ipsum

suscipit.

PROJETISTAS DE 

ARQ, EST e INST

PROJETISTAS DE 

ARQ, EST e INST

PROJETISTAS

INCORPORADORASINCORPORADORAS

INCORPORADORAS & 

CONSTRUTORAS

CONSTRUTORASCONSTRUTORAS

6X

R$ 
1.500*

6X

R$ 
1.500*

6X

R$ 
3.000*

6X

R$ 
3.000*

*Valores ESTIMADOS, suscetíveis a alterações até a data efetiva de inscrição das empresas



BIMCOLABORATIVO – DESENVOLVEDORES
Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit. Sed

imperdiet tincidunt

velit laoreet facilisis.

Praesent tempus ipsum

suscipit.

A lista de desenvolvedores acima poderá sofrer alterações, sendo confirmados até o dia 26/11/2020



BIMCOLABORATIVO - BENEFÍCIOS
Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit. Sed

imperdiet tincidunt

velit laoreet facilisis.

Praesent tempus ipsum

suscipit.

MERCADO / CADEIA PRODUTIVA
Terão um acréscimo da maturidade em geral, 

com empresas melhor preparadas e aptas a 

produzir mais e melhor.

DESENVOLVEDORES
Terão acesso à clientes pré-

selecionados, qualificados para 

poderem avaliar seus produtos e 

alavancar suas vendas – além de 

poder criar referencias de suas

soluções em cada cidade.

CBIC / PARCEIROS
Cumprem os seus papéis de 

agentes de transformação, 

criando valor de forma concreta

aos Associados e ao mercado da 

construção

EMPRESAS
Terão uma condição diferenciada

de ingressar no “novo mercado 

BIM” aumentando a sua

competitividade

04
01

02

03



BIMCOLABORATIVO - BENEFÍCIOS
Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit. Sed

imperdiet tincidunt

velit laoreet facilisis.

Praesent tempus ipsum

suscipit.

EMPRESAS
Terão uma condição diferenciada

de ingressar no “novo mercado 

BIM”, aumentando a sua

competitividade.

12 HORAS DE
CAPACITAÇÃO BIM
abordagem conceitual BIM 

através de 3 workshops

1 ENTREVISTA DE 
DIAGNÓSTICO 

BIM 
orientada ao alinhamento

estratégico da empresa

28 HORAS DE 
APRESENTAÇÃO DAS 

PRINCIPAIS SOLUÇÕES 
BIM DO MERCADO

diretamente com desenvolvedores

durante o BIM Solution

3 SEMANAS DE 
TREINAMENTO EM 

SOFTWARE BIM
diretamente com 

desenvolvedores na solução

tecnológica escolhida

5 SEMANAS DE 
TRABALHO EM 

PROJETO PILOTO 
COLABORATIVO

Trabalhando em equipe com 

outras 4 empresas do programa

ACOMPANHAMENTO 
PROFISSIONAL DURANTE 

TODA A JORNADA
as empresas serão orientadas por 

um facilitador durante todo o 

programa

LICENÇAS DE SOFTWARE 
GRATUITAS DURANTE O 

PROGRAMA
as empresas terão acesso a licenças

de uso durante as fases de 

treinamento e projeto piloto

DESCONTOS EXCLUSIVOS 
NA AQUISIÇÃO DE 

LICENÇAS DE SOFTWARE 
acesso a licenças de uso durante as 

fases de treinamento e projeto

piloto



BIMCOLABORATIVO – CONSULTORIA
Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit. Sed

imperdiet tincidunt

velit laoreet facilisis.

Praesent tempus ipsum

suscipit.



Muito obrigado!!!!



www.bimcolaborativo.comwww.bimcolaborativo.com

BIMCOLABORATIVO 2020–
INFORMAÇÕES e INSCRIÇÃO
BIMCOLABORATIVO 2020–
INFORMAÇÕES e INSCRIÇÃO

contato@visttaconsultoria.com.brcontato@visttaconsultoria.com.br


