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Quem sou eu?

Artur Bessoni

• Engenheiro Civil (UFPB);
• Master BIM Manager (Zigurat Global institute of technology);
• BIM Manager – Blackbird Industries;
• Docente: IPOG – Ferramentas de gestão e projeto;
• BIMExperts.



Agenda
• Experiência com implementação BIM na Austrália
• Novas possibilidades de carreira:

Trabalho remoto e profissões;
Trabalho colaborativo a nível global;
Integração de tecnologias ao BIM;
Novas áreas de atuação.

• Desafios
Mentalidade colaborativa
Infraestrutura tecnológica
Time-zone
Métodos construtivos diferentes
Línguagem técnica



O que eu faço como BIM Manager?
• Definir processos BIM (fluxos de trabalho);
• Integrar equipes de campo, equipes de projeto, subempreeiteiros e clientes via BIM;
• Responsável pela liderança e direção de tecnologias específicas junto ao BIM em

várias equipes de projeto. 
• Gerenciamento de  “issues” e aplicações do BIM em todos os projetos da empresa;
• Gerenciamento de treinamentos BIM;
• Gerenciamento de coordination meetings (Coordenação 3D)
• Auditoria de levantamento de quantitativos, especificações, escopo de projetos, etc. 
• QA/QC.
• Contribuir no desenvolvimento de aplicações, templates, famílias de objetos, novos

negócios, etc. 



Desenvolvimento do Plano de Implementação BIM

• Plano de implementação de Sistemas (comunicação, treinamento e suporte)
• Plano de colaboração coorporativa (Gestão da documentação, permissões e 

acessos, padrões de nomenclatura, etc.)
• Plano de Tecnologia coorporativa (Software, Infraestrutura, Hardware)
• Diagnóstico e proposta de implementação BIM (Tecnlogia, Processos, Políticas e 

pessoas)
• - Endomarketing, treinamento, educação















































1. Flexibilidade



Novas profissões e desconhecimento sobre BIM.
Ex: Processo migratório



Cultura colaborativa

Experiência colaborativa E REMOTA com 
profissionais de qualquer lugar do mundo. 

Podio, Revit Server, KanBan, Gantter4GD, Slack, 
CDE, Skype, Draw.io etc.







1. Revisando...
Experiência com implementação BIM na Austrália
Novas possibilidades de carreira:

Trabalho remoto;
Trabalho colaborativo e global;
Integração de tecnologias ao BIM;
Novas áreas de atuação.

Desafios
Mentalidade colaborativa
Infraestrutura tecnológica
Time-zone
Métodos construtivos diferentes
Línguagem técnica





Recursos e dicas que aceleram o seu aprendizado e adoção BIM.

bimexperts.brwww.bimexperts.com.br bimexperts bimexperts


