
Boggio considera o BIM um passo a mais no 
processo de digitalização do Grupo Alfa e algo 
essencial para as empresas do setor. "O BIM é um 
passo que deve ser dado se quisermos avançar no 
ritmo da indústria da construção". Nosso objetivo 
como empresa é entrar no mundo digital da 
construção e tornar nossos produtos acessíveis e 
visíveis para arquitetos e designers de todo o 
mundo".

"Escolhemos a BIMobject porque é uma plataforma 
mundialmente reconhecida que oferece a chance 
de fazer parte de uma comunidade que realiza o 
download de nossos produtos, dando visibilidade a 
eles, em milhares de projetos. Também nos fornece 
informações sobre os usuários que fazem parte 
desta comunidade, gerando dados valiosos sobre 
nossos clientes e tendências de mercado". 

Novas possibilidades para chegar ao cliente

Boggio é consciente de que os fabricantes devem 
participar ativamente do processo de digitalização do 
setor, oferecendo aos prescritores ferramentas que 

lhes permitam fazer seu trabalho mais facilmente: 
"Na Alfagres estamos reinventando o caminho para 
chegar a todos os nossos clientes. Isto passa por 
ferramentas virtuais e ferramentas não presenciais. 
O uso da tecnologia é essencial para que nosso 
cliente "veja e toque" virtualmente nossos produtos 
para construção e remodelação, e tenha todas as 
informações de uma forma não presencial para 
escolher e decidir". 

O objetivo é recriar a experiência de um showroom 
da Alfa. Isto vai muito além da compra on-line de um 
website com um carrinho de compras e processo 
de faturamento, pois deve incluir conselhos perso-
nalizados, uma boa ilustração do produto para que 
não seja necessário ir a uma loja, e todas as infor-
mações necessárias para a tomada de decisões. 
Tudo isso sem perder as relações pessoais tão 
importantes em nossa indústria, tendo sempre a 
interação com designers e consultores 
especializados da Alfa"

Com mais de 63 anos de experiência no setor de 
reformas, a Alfagres se tornou especialista na 
produção, comercialização, distribuição, importação, 
exportação e comercialização de todos os tipos de 
pisos e revestimentos para residências, escritórios e 
construções em geral. Atualmente eles exportam 

para países americanos, euro-
peus e asiáticos, obtendo 
grande reconhecimento 
mundial. Agora a empresa está 
em processo de digitalização 
para oferecer um melhor 
serviço aos prescritores. 

Os clientes sempre em 
primeiro lugar

Vivemos em um mundo digital 
onde não há como negar a 

mudança no comportamento do consumidor. É 
por isso que o Grupo Alfa se concentrou no 
desenvolvimento de uma estratégia digital para 
responder aos novos hábitos de consumo. "Na 
ALFA, nossos clientes estão em primeiro lugar. 
Temos nos concentrado em proporcionar um 
serviço eficiente, ágil e rápido através da imple-
mentação de uma estratégia digital, o que nos 
permite aumentar nossa presença nos canais de 
vendas virtuais", diz Carlos Alberto Boggio, 
Presidente do Grupo ALFA, sobre o processo que 
levou a empresa a digitalizar sua oferta de 
produtos.

Estes canais incluem não apenas simuladores de 
ambiente e visitas virtuais a suas lojas para que 
os clientes possam conhecer e interagir com 
seus produtos, mas também o desenvolvimento 
de objetos BIM. 
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Alfagres, fabricante de azulejos cerâmicos, grés e pisos, tornou-se a primeira empresa colom-
biana a publicar seus produtos na BIMobject em junho de 2020. E o fez com estilo. Em seus 
primeiros 30 dias na plataforma, a empresa já havia conseguido alcançar 9.000 downloads. 

mudança no comportamento do consumidor. É 
por isso que o Grupo Alfa se concentrou no 
desenvolvimento de uma estratégia digital para 
responder aos novos hábitos de consumo. "Na 
ALFA, nossos clientes estão em primeiro lugar. 
Temos nos concentrado em proporcionar um 
serviço eficiente, ágil e rápido através da imple-
mentação de uma estratégia digital, o que nos 
permite aumentar nossa presença nos canais de 
vendas virtuais", diz Carlos Alberto Boggio, 
Presidente do Grupo ALFA, sobre o processo que 
levou a empresa a digitalizar sua oferta de 
produtos.

Estes canais incluem não apenas simuladores de 
ambiente e visitas virtuais a suas lojas para que 
os clientes possam conhecer e interagir com 
seus produtos, mas também o desenvolvimento 
de objetos BIM. 

Carlos Alberto Boggio, 
Presidente del Grupo ALFA.



Boggio considera o BIM um passo a mais no 
processo de digitalização do Grupo Alfa e algo 
essencial para as empresas do setor. "O BIM é um 
passo que deve ser dado se quisermos avançar no 
ritmo da indústria da construção". Nosso objetivo 
como empresa é entrar no mundo digital da 
construção e tornar nossos produtos acessíveis e 
visíveis para arquitetos e designers de todo o 
mundo".

"Escolhemos a BIMobject porque é uma plataforma 
mundialmente reconhecida que oferece a chance 
de fazer parte de uma comunidade que realiza o 
download de nossos produtos, dando visibilidade a 
eles, em milhares de projetos. Também nos fornece 
informações sobre os usuários que fazem parte 
desta comunidade, gerando dados valiosos sobre 
nossos clientes e tendências de mercado". 

Novas possibilidades para chegar ao cliente

Boggio é consciente de que os fabricantes devem 
participar ativamente do processo de digitalização do 
setor, oferecendo aos prescritores ferramentas que 

lhes permitam fazer seu trabalho mais facilmente: 
"Na Alfagres estamos reinventando o caminho para 
chegar a todos os nossos clientes. Isto passa por 
ferramentas virtuais e ferramentas não presenciais. 
O uso da tecnologia é essencial para que nosso 
cliente "veja e toque" virtualmente nossos produtos 
para construção e remodelação, e tenha todas as 
informações de uma forma não presencial para 
escolher e decidir". 

O objetivo é recriar a experiência de um showroom 
da Alfa. Isto vai muito além da compra on-line de um 
website com um carrinho de compras e processo 
de faturamento, pois deve incluir conselhos perso-
nalizados, uma boa ilustração do produto para que 
não seja necessário ir a uma loja, e todas as infor-
mações necessárias para a tomada de decisões. 
Tudo isso sem perder as relações pessoais tão 
importantes em nossa indústria, tendo sempre a 
interação com designers e consultores 
especializados da Alfa"

Com mais de 63 anos de experiência no setor de 
reformas, a Alfagres se tornou especialista na 
produção, comercialização, distribuição, importação, 
exportação e comercialização de todos os tipos de 
pisos e revestimentos para residências, escritórios e 
construções em geral. Atualmente eles exportam 

para países americanos, euro-
peus e asiáticos, obtendo 
grande reconhecimento 
mundial. Agora a empresa está 
em processo de digitalização 
para oferecer um melhor 
serviço aos prescritores. 

Os clientes sempre em 
primeiro lugar

Vivemos em um mundo digital 
onde não há como negar a 

mudança no comportamento do consumidor. É 
por isso que o Grupo Alfa se concentrou no 
desenvolvimento de uma estratégia digital para 
responder aos novos hábitos de consumo. "Na 
ALFA, nossos clientes estão em primeiro lugar. 
Temos nos concentrado em proporcionar um 
serviço eficiente, ágil e rápido através da imple-
mentação de uma estratégia digital, o que nos 
permite aumentar nossa presença nos canais de 
vendas virtuais", diz Carlos Alberto Boggio, 
Presidente do Grupo ALFA, sobre o processo que 
levou a empresa a digitalizar sua oferta de 
produtos.

Estes canais incluem não apenas simuladores de 
ambiente e visitas virtuais a suas lojas para que 
os clientes possam conhecer e interagir com 
seus produtos, mas também o desenvolvimento 
de objetos BIM. 



Boggio considera o BIM um passo a mais no 
processo de digitalização do Grupo Alfa e algo 
essencial para as empresas do setor. "O BIM é um 
passo que deve ser dado se quisermos avançar no 
ritmo da indústria da construção". Nosso objetivo 
como empresa é entrar no mundo digital da 
construção e tornar nossos produtos acessíveis e 
visíveis para arquitetos e designers de todo o 
mundo".

"Escolhemos a BIMobject porque é uma plataforma 
mundialmente reconhecida que oferece a chance 
de fazer parte de uma comunidade que realiza o 
download de nossos produtos, dando visibilidade a 
eles, em milhares de projetos. Também nos fornece 
informações sobre os usuários que fazem parte 
desta comunidade, gerando dados valiosos sobre 
nossos clientes e tendências de mercado". 

Novas possibilidades para chegar ao cliente

Boggio é consciente de que os fabricantes devem 
participar ativamente do processo de digitalização do 
setor, oferecendo aos prescritores ferramentas que 

lhes permitam fazer seu trabalho mais facilmente: 
"Na Alfagres estamos reinventando o caminho para 
chegar a todos os nossos clientes. Isto passa por 
ferramentas virtuais e ferramentas não presenciais. 
O uso da tecnologia é essencial para que nosso 
cliente "veja e toque" virtualmente nossos produtos 
para construção e remodelação, e tenha todas as 
informações de uma forma não presencial para 
escolher e decidir". 

O objetivo é recriar a experiência de um showroom 
da Alfa. Isto vai muito além da compra on-line de um 
website com um carrinho de compras e processo 
de faturamento, pois deve incluir conselhos perso-
nalizados, uma boa ilustração do produto para que 
não seja necessário ir a uma loja, e todas as infor-
mações necessárias para a tomada de decisões. 
Tudo isso sem perder as relações pessoais tão 
importantes em nossa indústria, tendo sempre a 
interação com designers e consultores 
especializados da Alfa"

Com mais de 63 anos de experiência no setor de 
reformas, a Alfagres se tornou especialista na 
produção, comercialização, distribuição, importação, 
exportação e comercialização de todos os tipos de 
pisos e revestimentos para residências, escritórios e 
construções em geral. Atualmente eles exportam 

para países americanos, euro-
peus e asiáticos, obtendo 
grande reconhecimento 
mundial. Agora a empresa está 
em processo de digitalização 
para oferecer um melhor 
serviço aos prescritores. 

Os clientes sempre em 
primeiro lugar

Vivemos em um mundo digital 
onde não há como negar a 

mudança no comportamento do consumidor. É 
por isso que o Grupo Alfa se concentrou no 
desenvolvimento de uma estratégia digital para 
responder aos novos hábitos de consumo. "Na 
ALFA, nossos clientes estão em primeiro lugar. 
Temos nos concentrado em proporcionar um 
serviço eficiente, ágil e rápido através da imple-
mentação de uma estratégia digital, o que nos 
permite aumentar nossa presença nos canais de 
vendas virtuais", diz Carlos Alberto Boggio, 
Presidente do Grupo ALFA, sobre o processo que 
levou a empresa a digitalizar sua oferta de 
produtos.

Estes canais incluem não apenas simuladores de 
ambiente e visitas virtuais a suas lojas para que 
os clientes possam conhecer e interagir com 
seus produtos, mas também o desenvolvimento 
de objetos BIM. 

Para mais informações visite 
digital.bimobject.com/pt


