
BIM   

Divulgue seu caso de sucesso no  
Smart Market Report BIM Latam 2020

1

 DIVULGUE SEU CASO DE SUCESSO NO  
SMART MARKET REPORT BIM LATAM 2020



Divulgue seu caso de sucesso no  
Smart Market Report BIM Latam 2020

PESQUISA LATINO-AMERICANA DE MATURIDADE DE 
BIM

Visando construir um primeiro indicador do cenário latino-americano em temas de BIM, tem-se proposto a elaboração 

da primeira pesquisa latino-americana acerca do nível de maturidade BIM. Sob a liderança da Federação Interamericana 

da Indústria da Construção FIIC e do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, esta pesquisa será desenvolvida 

pela Dodge Data & Analytics consultora especialista na pesquisa para o setor da construção civil a nível global. 

Trata-se do primeiro projeto do tipo e oferecerá uma amostra do real estado de BIM em 18 países da América Latina 

permitindo obter, pela primeira vez, dados a respeito da penetração de esta metodologia a nível regional. Os dados farão 

parte do Smart Market Report, relatório que a consultora Dodge publicará durante o primeiro trimestre de 2020 e que se 

titulará: 

Visão BIM 20/20 LATAM – O impacto de BIM na América Latina 

Nesta publicação, dedicaremos um espaço para apresentar estudos de caso de entidades públicas e de empresas 

privadas que desejem divulgar, a nível global, projetos bem-sucedidos de implementação BIM.
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DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA BID-DODGE-FIIC 

A pesquisa acerca do nível de maturidade de BIM na América Latina se 
desenvolverá seguindo uma metodologia semelhante àquela já 
empregada para outras regiões do mundo e, em torno a qual, será 
articulado o trabalho a ser realizado pelas 19 câmaras membros da FIIC. 
A análise formal da indústria a nível de cada um dos países será focado 
nos três principais segmentos do setor da construção, a saber:: 

• Incorporadoras 

• Construtoras 

• Desenhistas: Arquitetos, Engenieros, Consultores 

Para isso o BID liderará, em conjunto com a FIIC, a estratégia de coleta 
de dados, garantindo a obtenção de uma amostra do estado do BIM na 
América Latina.

OBJETIVO GERAL
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DODGE DATA & ANALYTICS 

A Dodge é líder em soluções de integração de fluxo de trabalho baseadas em análise para a indústria da construção. É especializada na pesquisa a 

respeito de BIM e se destaca por ser a única em contar com a publicação de relatórios de pesquisa sobre o nível de maturidade de BIM em todo o 

mundo, através de diferentes publicações sobre o impacto do BIM em diferentes setores e, principalmente, como os seus Smart Market Reports.

Difunda su caso de éxito en el Smart 
Market Report BIM Latam 2020
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BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

Criado em 1959, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização internacional que configura, na atualidade, a principal fonte 

de financiamento para o desenvolvimento na América Latina e no Caribe. 
Através da sua Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação, apoia a presente pesquisa como peça fundamental na promoção da inovação nas 

economias emergentes e no desenho e na implementação de estratégias que promovam a adoção e o uso de tecnologias digitais.

Difunda su caso de éxito en el Smart 
Market Report BIM Latam 2020
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F E D E R A Ç Ã O I N T E R A M E R I C A N A D A I N D Ú S T R I A D A 
CONSTRUÇÃO (FIIC) 
A Federação Interamericana da Indústria da Construção é o porta-voz e representante regional da Indústria da Construção da América Latina. Agrupa Câmaras 

de 18 países da região que articulam seu trabalho em questões de interesse setorial. É nesse contexto que, no ano 2010, foi conformada a Rede INCONET 

como uma instância permanente de colaboração entre as diferentes entidades dedicadas à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação (PD&I) e Transferência de 

Tecnologia, a fim de melhorar a competitividade da indústria da construção a nível regional e local. 

O BIM Fórum Latam constitui um Grupo de Trabalho Específico destinado a coordenar as ações dos vários grupos BIM que operam no nível nacional e a 

promover iniciativas conjuntas vinculadas ao aumento e à melhoria dos processos de adoção do BIM em nossa região.

Difunda su caso de éxito en el Smart 
Market Report BIM Latam 2020



Divulgue seu caso de sucesso no  
Smart Market Report BIM Latam 2020

ANÁLISE DA PESQUISA
Com o auxílio das câmaras e das associações profissionais serão relevados os três pilares do setor da construção civil e se fará uma distribuição 

proporcional por país, com o intuito de obter uma medição do avanço do BIM correspondente com a demografia do setor
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Incorporadoras: 

Empresas referentes do sector 
inmobiliario de meio ou grande 

porte

1

Construtoras: 

Empresas construtoras em 3 

perfis: 

• Empreiteira 

• Empreiteira de meio porte 

• Subempreiteira de 

especialidades

3

Desenhistas: 

Firmas de meio ou grande, 
sejam ou não membos das 
câmaras, mas com provado 

conhecimento sobre BIM
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Com o suporte técnico da consultoria Dodge Data & Analytics, estamos preparando a primeira pesquisa acerca do nível de maturidade do 

BIM na América Latina. Abrangerá 1180 empresas de toda a região e terá seus resultados apresentados em um relatório chamado Smart 

Market Report (SMR), semelhante aos já preparados pela consultora em outras regiões do mundo, tais como a Europa, a América do Norte, 

a China, a Nova Zelândia, dentre outras.

QUE É O SMART MARKET 
REPORT?
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QUE É O SMART MARKET REPORT?

Juntamente com a análise dos dados quantitativos da pesquisa, o SMR inclui uma série de estudos de caso que permitem dar maior 

visibilidade aos processos de implementação desenvolvidos pelas empresas da região. Esses estudos possibilitam às empresas contar sua 

experiência em primeira pessoa pudendo mostrar aquilo que as torna únicas. 

Dessa forma, as histórias de sucesso ganham difusão mundial, beneficiando-se da divulgação feita pela Dodge, juntamente com as 

Câmaras e grupos BIM dos vários países da região, e ficando disponível no site da Dodge que tem cerca de 1 milhão de downloads anuais.
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QUAL TIPO DE INFORMAÇÃO É NECESSÁRIA?

Os profissionais da Dodge escreverão a história de sucesso com base em um questionário qualitativo, onde serão refletidas as principais 

características do projeto e da implementação do BIM: os desafios enfrentados, as estratégias seguidos para superá-los, os resultados 

obtidos, dentre outras.
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COMO MINHA EMPRESA PODE PARTICIPAR?

A inclusão no relatório é baseada em um modelo de patrocínio de três níveis que define a profundidade com a qual o caso de sucesso será 

apresentado, as características e os valores de contribuição correspondentes a cada caso a seguir:

OURO 

Este é um estudo detalhado de três 
p á g i n a s , c o b r i n d o u m t e x t o d e 
aproximadamente 1500 palavras e que será 
acompanhado por gráficos, tabelas e / ou 
fotografias, conforme apropriado.

PRATA 

Este é um estudo detalhado de duas 
p á g i n a s , c o b r i n d o u m t e x t o d e 
aproximadamente 1000 palavras e que será 
acompanhado por gráficos, tabelas e / ou 
fotografias, conforme apropriado. 

BRONZE 

Este é um estudo detalhado de uma 
p á g i n a , c o b r i n d o u m t e x t o d e 
aproximadamente 500 palavras e que será 
acompanhado por gráficos, tabelas e / ou 
fotografias, conforme apropriado. 
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TIPO DE PUBLICAÇÃO CASO DE SUCESSO BRONZE

BRONZE 

Este é um estudo detalhado 
de uma página, cobrindo 
u m t e x t o d e 
aprox imadamente 500 
p a l a v r a s e q u e s e r á 
acompanhado por gráficos, 
tabelas e / ou fotografias, 
conforme apropriado.

Os pagamentos serão feitos em nome da Federação Interamericana da Indústria da Construção por transferência 
bancária. A participação será confirmada com o pagamento correspondente, até o dia 30 de dezembro de 2019
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PRATA 

Este é um estudo detalhado 
de duas páginas, cobrindo 
u m t e x t o d e 
aproximadamente 1000 
p a l a v r a s e q u e s e r á 
acompanhado por gráficos, 
tabelas e / ou fotografias, 
conforme apropriado. 

TIPO DE PUBLICAÇÃO CASO DE SUCESSO PRATA

Os pagamentos serão feitos em nome da Federação Interamericana da Indústria da Construção por transferência 
bancária. A participação será confirmada com o pagamento correspondente, até o dia 30 de dezembro de 2019
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OURO 

Este é um estudo detalhado 
de três páginas, cobrindo 
u m t e x t o d e 
aproximadamente 1500 
p a l a v r a s e q u e s e r á 
acompanhado por gráficos, 
tabelas e / ou fotografias, 
conforme apropriado

Os pagamentos serão feitos em nome da Federação Interamericana da Indústria da Construção por transferência 
bancária. A participação será confirmada com o pagamento correspondente, até o dia 30 de dezembro de 2019

TIPO DE PUBLICAÇÃO CASO DE SUCESSO OURO
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Seja protagonista na primeira pesquisa BIM LATAM  
Visão BIM 20/20 LATAM – O impacto de BIM na América Latina

Divulgue sua experiência em uma plataforma com mais de 
1 milhão de downloads anuais

"Seu projeto poderá ser escolhido para a portada da publicação 
Smart Market Report a nível global

POR QUE FAZER PARTE DO S.M.R.?

Difunda su caso de éxito en el Smart 
Market Report BIM Latam 2020
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1. PUBLICAÇÃO CASO DE SUCESSO OURO                         $ 8.000 

2. PUBLICAÇÃO CASO DE SUCESSO PRATA                        $ 6.000 

3. PUBLICAÇÃO CASO DE SUCESSO BRONZE                        $ 4.000

VALORES DE PATROCÍNIO

Dados bancários para pagamento

CONTA CLABE: 002180700097225113  

Beneficiary Name: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción AC 

Beneficiary  Address: Periférico Sur 4839 col. Parques del Pedregal 14010 México DF - México 

Beneficiary Bank Routing # or SWIFT: BNMXMXMM 

Beneficiary Bank Name: Banco Nacional de México, S.A. 

Beneficiary Address (City, State Country): Av. Insurgentes Sur 1918 – 1er. Piso.-  Col. Agrícola Chimalistac, 
Álvaro Obregón 001050 CDMX

Difunda su caso de éxito en el Smart 
Market Report BIM Latam 2020
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BIM   

FIIC -  INCONET

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM 
SLUBIAN@CAMARCO.ORG.AR
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MUITO GRATOS

https://fiic-inconet.org/
https://fiic-inconet.org/
mailto:slubian@camarco.org.ar

