


A CBIM é uma entidade de atuação nacional, sem fins 
lucrativos, composta por profissionais da cadeia 
produtiva AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) 
com o objetivo de contribuir com a disseminação do 
conceito BIM no Brasil.

QUEM
SOMOS



Criada em agosto de 2017, inicialmente com o nome de COMBIM 
(Comissão de Tecnologia BIM). 
O movimento iniciou em Brasília com um grupo de profissionais 
que buscavam “reunir” as informações, noticias, eventos, 
movimentos, etc sobre o tema BIM. Buscando profissionais 
envolvidos com BIM nos estados, fez-se o convite para fazer 
parte da iniciativa. 
Através de reuniões semanais online criamos o ESTATUTO 
NACIONAL DA CBIM.  Este documento serviu de base para as 
regionais criarem seus estatutos.

A CBIM é dividida em regionais para cada estado. Cada uma com 
seus diretores e membros. 

HISTÓRICO



NOSSA 
MISSÃO

01
Ser uma Associação em contínuo 
crescimento na disseminação do 
conceito BIM no Brasil através de 
regionais estaduais;

Integrar órgãos públicos e empresas 
privadas; Integração e troca de 
experiências profissionais em todo o 
Brasil;

Contribuir com a criação de políticas 
públicas e ações que facilitem os 
trabalhos de aprovação de projetos, 
controle e fiscalização de obras, melhoria 
na qualidade de informações para 
planejamento, orçamento e gestão de 
obras; 

Ações de qualificação profissional, controle de 
qualidade de produtos e serviços, certificação de 
pessoas, empresas e processos, e apoio na 
criação de normas brasileiras para uso do BIM.

02

03

04



ESTRUTURA 
INSTITUCIONAL



FLÁVIA MARITAN FERNANDO BRENTANO GUILHERME PUSTAI MAICON SCHAAB DIOGO VALLS PEDRO TIRELLI



NOSSAS 
AÇÕES

APROVAÇÃO 
DO ESTATUTO

CADASTRO 
DOS MEMBROS

ATIVIDADES DE 
DIVULGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 
DA CBIM RS

ORGANIZAÇÃO 
DOS COMITÊS



5 - PROCESSOS
Estudos de casos para analisarmos os trabalhos que estão sendo feitos 
nas empresas e ver o que podem ser melhorados, aperfeiçoados e 
desenvolver um documento técnico de referencia nacional sugerindo um 
processo de trabalho entre construtora e cliente final, construtora e 
obra, passando por todas as fases do 3D ao 7D.

NOSSOS 
COMITÊS

1 - TECNOLOGIA
Espaço direcionado para fabricantes, discussões de softwares, área 
para testes.

2 - PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Propor parcerias com Universidades e Faculdades  públicas e privadas, 
Crea, Cau, Sinduscon, Asbea, Prefeitura, Governo, MDIC, CBIC, ABDI, 
Abap, Abrasip, Federações das Indústrias, Sebrae, Senai, ABNT, 
Construturas, ABEA (Assoc. brasileira do ensino de arquitetura), SENGE, 
Clube de Engenharia.

3 – EVENTOS
Organização de Workshops, Palestras, Cursos de extensão, 
Apresentações de empresas, Webinars, Apresentação de lançamentos 
de produtos, Eventos sociais entre os associados, Participação das 
Semanas de Arquitetura e Engenharia , etc.

4- NBR
Participar de grupos de discussão  junto a ABNT e divulgar para as 
CBIM’s Regionais;



NOSSOS 
COMITÊS

10 - QUALIDADE/COMUNICAÇÃO
Fiscalização e orientação de Processos internos da CBIM - fluxo de documentos 
internos, comunicação internas.

6 - ACADÊMICO
Trabalho colaborativo com as faculdades de Arquitetura e Engenharia dando 
suporte para implantação de BIM em sala de aula preparando os alunos e 
professores para o mercado de trabalho;
Área de atuação para dissertações de mestrado e doutorado.

7 - APROVAÇÃO DE PROJETOS
Contato com às Prefeituras, Corpo de Bombeiros, Concessionárias e Comitê de 
Tecnologia para o desenvolvimento do ambiente de análise e aprovação.

8 - CONTRATOS/LICITAÇÕES
Orientar e direcionar formas de contratação e prestação de serviços em BIM; 

9 - CERTIFICAÇÃO
Certificação de processos em BIM;
Auditoria de modelos para certificar profissionais e empresas;



MEMBROS

COMITÊS

Podem participar da CBIM todos os profissionais 
liberais, de empresas públicas ou privadas, 
construtoras, entidades de classe, sindicatos e membros 
da academia (faculdades públicas e privadas).
Os membros terão vantagens exclusivas devido ao 
pagamento de anuidade.

Todos os membros da CBIM podem fazer parte dos 
Comitês, sendo voluntários e não receberão nenhum 
valor ou contrapartida de nenhuma espécie 
internamente ou externamente. Os membros poderão 
fazer parte de mais de um comitê ao mesmo tempo, 
devendo ter a responsabilidade de participar em todos 
os comitês que estiver inscrito.



COMITÊS
Após a indicação da criação dos comitês, em reunião de 
todos os membros, serão colocados os cargos de gestores 
para serem indicados, votados ou voluntariados.

Cada comitê terá a responsabilidade de:
▪ Administrar os membros;
▪ Agendar e controlar as reuniões do comitê;
▪ Definir um plano estratégico de metas para o comitê;
▪ Discutir e executar ações pertinentes ao assunto do 

comitê;
▪ Manter atualizado o portal na internet com os 

assuntos, ações e decisões do comitês;
▪ Apresentar relatório das ações dos comitês em reunião 

geral de resultados;



POR QUE 
PARTICIPAR

ATUALIDADES E PUBLICAÇÕES
Acesso à agenda de eventos técnicos associados ao BIM
Informações atualizadas sobre o BIM. Acesso à publicações, artigos e materiais 
selecionados. Direito à divulgar publicações sobre BIM em nossos canais**

MAIOR ASSOCIAÇÃO BIM DO BRASIL
Participar da maior assiciação de BIM do Brasil (CBIM)

PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DA CBIM-RS
1-Tecnologia, 2-Parcerias institucionais, 3-Eventos, 4-NBR, 5-Processos, 6-Acadêmico 
,7-Aprovação de Projetos, 8-Contratos / Licitações,  9-Certificação, 10-Qual./ Comun.

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAIS AEC BIM
Integração entre Arquitetos, engenheiros e especialistas BIM promovendo um espaço 
para troca de experiências, banco de recursos, banco de currículos e integração entre 
instituições. Participação dos fóruns exclusivos de discussão sobre o BIM.

DESCONTOS
Descontos em eventos, cursos, treinamentos e outros

DIREITO A VOTO
Direito de voto nas deliberações da associação

CERTIFICAÇÃO
Benefício à certificação BIM (em breve)



QUER FAZER PARTE?
Venha conversar conosco...

www.CBIMRS.com.br

cbimrs1@gmail.com

cbimrs – instagram



REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA CBIM RS PARA 
PROFISSIONAIS 15.10.2019
O evento aconteceu dia 15.10.2019 no Coletivo Workspace .
Depois de muito esforço e força de vontade apresentamos a CBIM RS e o que ela pretende ser para profissionais e 
entusiastas da metodologia de trabalho BIM.
O objetivo: ser referência e um ponto comum.
Parcerias importantes estão se formando e, acima de tudo, acreditamos que juntos podemos alavancar a economia e a 
qualidade da indústria da construção civil.



REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA CBIM RS PARA 
PROFISSIONAIS 15.10.2019
O evento aconteceu dia 15.10.2019 no Coletivo Workspace .



ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO 12.11.2019
LEITURA DO ESTATUTO E ATA DE FUNDAÇÃO
O evento aconteceu dia 12.11.2019 no Coletivo Workspace .
Leitura do estatuto e assembleia de fundação da CBIM/RS! 
Mesmo sendo um evento maçante, tivemos muitos presentes do setor AECO com afinidade na metodologia. 
Um grande passo que trará frutos em breve!
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