
Por que
arquitetos
em todo o
mundo
trabalham
com BIM?



O BIM ajuda os profissionais do setor de AECO a realizarem seu trabalho de forma

mais rápida e eficiente, e é por isso que cada dia mais usuários decidem treinar e

trabalhar no BIM.

Os motivos são claros e os números não deixam dúvidas. Considerando o número

de usuários do BIMobject, a plataforma com o maior conteúdo de BIM do mundo, o

número de profissionais registrados triplicou em menos de três anos, de 500.000

em agosto de 2017 para mais de 2,3 milhões em outubro de 2021. E a tendência

está obviamente aumentando. 

No BIMobject, entrevistamos dezenas de arquitetos. Estas são algumas das

coisas que aprendemos com eles, de acordo com suas próprias palavras.

Por que arquitetos em todo o mundo 
trabalham com BIM?



BIM - Building Information Modelling - é uma revolução na

forma como os edifícios são projetados, construídos e

conservados.

Arquitetos e engenheiros de construção civil usam BIM para

criar modelos 3D de um edifício completo e mobilado. Mas

BIM não é uma ferramenta de design nem visualização. Este

modelo está disponível para todos; desde designers de um

edifício até uma empresa de construção, e ainda dos

gestores e proprietários de um imóvel.

Trabalhar com BIM requere que todos os elementos do

edifício estejam disponíveis em formato digital. Portanto

existe uma necessidade crescente de conteúdo BIM

específico do fabricante.

O que é BIM?



Um objecto BIM é uma representação de um produto real em formato digital

3D. Este ficheiro, além de representar a geometria do produto, inclui todo o

tipo de informação sobre o mesmo: material, cor, peso, garantia, instruções

de montagem, preço, manutenção, etc. 

Na fase de concepção de um projecto, a utilização de objectos BIM permite

antecipar erros de cálculo, detectar interferências ou calcular o impacto

energético de um edifício antes da sua construção, evitando custos

excessivos e melhorando a produtividade do projecto. 

BIMobject é a plataforma de conteúdo BIM utilizada todos os dias por

milhares de profissionais que trabalham com esta metodologia para

investigar e descarregar gratuitamente produtos reais para os seus

projectos. 

BIMobject funciona como uma vitrine digital onde mais de 2.000

fabricantes colocam seus produtos à disposição de milhares de

engenheiros, arquitetos e designers em todo o mundo. Através da

plataforma, os profissionais podem facilmente entrar em contato com os

fabricantes para obter informações técnicas ou resolver quaisquer

dúvidas. 

O que é um objecto BIM? 

O que é BIMobject? 



"Assim como o Autocad em seus tempos áureos, o BIM tornou-se a
ferramenta de trabalho fundamental para arquitetos e engenheiros.
Muito além da velocidade e confiabilidade que oferece ao elaborar
um projeto, esta metodologia serve de mola mestra durante toda a
vida útil do edifício. Quando o edifício é construído, o BIM se torna a
base para seu gerenciamento, tanto para a manutenção quanto
para possíveis modificações ou para a realização de trabalhos e
reformas dentro dele”.

Alejandro Díaz-Pavón
Arquiteto no departamento de obras e manutenção do INECO

"As inúmeras melhorias no trabalho influencia na escolha do BIM. Em
minha opinião, os problemas mais importantes são velocidade e
economia de tempo. Outro aspecto é a coordenação entre os
setores. Graças a isso, podemos detectar efetivamente colisões e
erros que somente poderiam aparecer no canteiro de obras. A
possibilidade de um design 3D direto proporciona uma vantagem em
relação aos designs tradicionais. Já no estágio de criação de um
projeto, somos capazes de imaginar melhor o resultado final e
compartilhá-lo com outros especialistas que fazem parte integral
dele".

Anna Komorowska
Arquiteto
A-Concept Studio

Nas palavras dos profissionais...

"Nos primeiros estágios de um projeto, a adição do modelo BIM
de um produto específico permite que o profissional perceba
se os espaços criados correspondem à ideia de design que
deseja comunicar. Nos estágios finais, ter um conteúdo de BIM
com propriedades de alta qualidade de marcas específicas
melhora a integridade das informações que o designer dá ao
cliente".

"O uso de ferramentas digitais como o BIM é extremamente útil
para promover a sustentabilidade ambiental. Comparadas ao
passado, as ferramentas digitais de hoje em dia são usadas em
todos os ambientes de trabalho, desde os privados até os
públicos. Cada vez mais pessoas estão se adotando a era digital
e está ficando cada vez mais fácil comunicar e apresentar
nossos projetos de design a nossos clientes em todo o mundo".

Emanuele Cappetta
BIM Manager
Fabrica Lab

Chiara Marzi
Arquiteto
Gate Architects



"A principal oportunidade oferecida pela BIMobject é certamente a grande
variedade de modelos oferecidos e seu nível de detalhes. É possível projetar
rapidamente um espaço para ter uma ideia clara do impacto final e produzir
imagens atraentes para os clientes".

"O fluxo de trabalho de design interior inclui o uso de diferentes softwares,
dependendo da fase de design e da intenção da representação. O Studio Costa
Architecture tem que lidar com a fase de design, mas também com a fase visual.
Por isso, é muito útil encontrar em BIMobject modelos reais de mobília que sejam
sempre atualizados. Podemos usar esses modelos, enriquecidos com texturas e
materiais, em nossas renderizações e mostrá-los aos nossos clientes".

Livia Geusa
BIM Coordinator & Senior Architect
Studio Costa Architecture

Eva Merenda
BIM Coordinator 
Alpina S.p.A..

Por que você trabalha com 
BIMobject?



"BIMobject, uma plataforma útil para nossos projetos. Fazemos o upload no
BIMobject.com principalmente de objetos de fabricantes. Usamos essa
plataforma regularmente, pelo menos uma vez por projeto. As informações
contidas nos objetos nos permitem trabalhar com facilidade e integrá-los
diretamente às descrições do projeto. A qualidade dos objetos carregados
a partir do portal BIMobject é perfeita para as nossas necessidades".

"Com o BIMobject, você se esquece completamente das antigas
bibliotecas contidas em servidores ou nos discos rígidos locais de um único
PC, e o resultado é que, apenas uma conexão com a internet é suficiente
para ter acesso a toda a biblioteca da plataforma, em qualquer lugar do
mundo. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, no qual vemos
uma mudança progressiva que tenderá não apenas a abolir totalmente o
papel, como também a eliminar os servidores locais, que serão substituídos
por Data Centers acessíveis de todo o mundo. Esta é a via que estamos
percorrendo e a BIMobject está perfeitamente alinhada com a visão futura
de um mundo totalmente digital".

Thomas Van Havre
Arquiteto
Cushman & Wakefield Design + Build

Christian Pallaria
Arquiteto & BIM Manager 
AECOM



Você quer mais sobre o BIM?

Enquanto toma um café descubra neste

webinar o que é BIM, porque é uma

ferramenta chave para desenhar edifícios

mais eficientes e como está a ser

utilizado por outros fabricantes de

luminárias para fazer com que os seus

produtos ganhem mais projectos.

Nesta página encontrará toda a

informação que necessita para

compreender o impacto do BIM e as

oportunidades que traz para os

fabricantes do materiais de construção.

Agende uma apresentação gratuita com um

especialistas nosso em BIM e deixe-nos

ajudá-lo a digitalizar seu catálogo de

produtos.

Saiba mas >

Ver webinar >

Agende uma apresentação gratuita >

https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=7-cases-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/pt/go-digital/
https://business.bimobject.com/pt/go-digital/
https://business.bimobject.com/pt/recursos/bim-para-fabricantes-de-luminarias/#webinar
https://business.bimobject.com/pt/recursos/bim-para-fabricantes-de-luminarias/#webinar
https://business.bimobject.com/pt/recursos/bim-para-fabricantes-de-luminarias/#webinar
https://business.bimobject.com/pt/recursos/?s=recursos&utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=resource
https://business.bimobject.com/pt/solucoes/elaboracao-de-conteudo/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=godigitalpage


Visita business.bimobject.com 
para saber mais sobre o BIM e as oportunidades que ele oferece ao seu negócio

BIMobject.com
Não podemos seguir construindo dessa maneira. As atividades de construção representam uma
ameaça ao meio ambiente. Os edifícios e o setor de construção representam 40% das emissões de
dióxido de carbono do mundo oriundas da energia.

A BIMobject tem como missão digitalizar a indústria da
construção para um futuro mais sustentável. Somos um
marketplace global para a indústria da construção, que
oferece a arquitetos e engenheiros as informações e
inspiração necessárias para construir edifícios de forma
mais rápida, mais inteligente e mais sustentável. 

Com mais de 2.100 Fabricantes e 100 das 100 maiores firmas
de arquitetura do mundo como usuários, impulsionamos o
design digital no mundo inteiro.

https://business.bimobject.com/pt/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=homepagepage

