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05/09/2017 - RICS e Construtivo promovem workshop sobre BIM
Organização de origem inglesa que opera em 146 países promove a prática do BIM no Brasil
com apoio de CEO do Construtivo como facilitador de seu curso
A RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), líder mundial na qualificação profissional nas
áreas de terras, terrenos, propriedades e construções, apresenta no dia 19 de outubro um
workshop sobre BIM (Building Information Modeling) sob a orientação de Marcus Granadeiro,
CEO do Construtivo, companhia de Tecnologia da Informação com DNA de engenharia.
O curso sobre gestão e implementação de BIM tem como objetivo abordar as tendências
globais, além de sua aplicação no mercado, especialmente no Reino Unido, onde a
metodologia é amplamente utilizada, sendo, inclusive, regulamentada pelo Governo.
"Durante curso, o participante terá acesso à apresentação dos projetos realizados na
Inglaterra, conhecendo toda a estrutura de trabalho, que envolve as normas e as leis locais,
assim como diferentes referências sobre como os problemas foram resolvidos, visto que lá a
adoção do BIM já está numa fase mais avançada", pontua Granadeiro.
Ao final do programa, os participantes deverão ser capazes de compreender o conceito de BIM
a partir de uma perspectiva multidisciplinar, entender a aplicação prática do BIM, seus
benefícios e desafios, adquirir conhecimento sobre planos de execução e modelos de
maturidade em BIM, assim como os principais documentos de suporte ao modelo.
De acordo com a Head de Desenvolvimento da RICS para América Latina, Marcia Ferrari, o
trabalho da instituição é conscientizar o profissional sobre a importância de se atualizar na
busca pela eficiência, dando condições ao mercado de ter a mesma capacitação a qualquer
profissional, independente do país onde estiver.
"Quando os projetos em BIM começarem a ser demandados, o mercado brasileiro precisará
estar apto para atender às novas exigências desta modalidade que está transformando o modo
de projetar. E a RICS é uma grande apoiadora deste movimento. Queremos ver o Brasil na
vanguarda da tecnologia", comenta Marcia Ferrari, Head de Desenvolvimento da RICS para
América Latina.
RICS Workshop - BIM (Building Information Modeling)
Data e Hora: quinta, 19 de outubro, das 14 às 18h
Valor: R$345 – R$380
Localização: Station Treinamentos, R. Doutor Cardoso de Melo, 1491 - Vila Olímpia
Inscrições: http://www.rics.org/br/training-events/training-courses/rics-workshop---bim-buildinginformation-modeling/rics-workshop---bim-building-information-modeling/
Sobre o Construtivo.com - O Construtivo é uma empresa de tecnologia com DNA de
engenharia. Pioneira no conceito de nuvem, desde 1999 atende os maiores projetos de
infraestrutura do Brasil. Fundado em 1999 como uma joint venture do Grupo Santander, o
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Construtivo passou por um processo de MBO (Management buy-out) em 2004 e se tornou uma
empresa nacional. Com sede em São Paulo e filial em Porto Alegre, o Construtivo tem como
carro chefe a solução Colaborativo, ofertada na modalidade de serviço (SaaS) e atendendo
mais de 25 mil usuários com rede de plena redundância e com padrões de segurança
internacionais a partir de seus servidores em Data Center Nacional padrão Tier III.
As soluções do Construtivo não se limitam apenas àquelas que compõem o Colaborativo. Elas
englobam o serviço e o conhecimento de sua equipe como parte do processo. Aproveitando o
know-how de mais de 20 anos de sua equipe em CAD e o pioneirismo em BIM, o Construtivo
estabeleceu um núcleo de serviços de CAD / BIM.
Com cerca de 100 clientes ativos, entre eles CSN, Voith, CPFL, CEEE, ABB, Planservi, Vetec,
Plaenge, Direcional, Makro, EBEI, UHE Belo Monte, Norte Energia, Rumo, JHE, SGS Enger e
Raízen, o Construtivo.com se tornou uma das principais empresas voltadas para o
gerenciamento de processos com especialização em engenharia civil do país, atendendo áreas
como energia, transporte, administração pública, manutenção, entre outras.
www.construtivo.com
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