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ABDI

.  ............da Economia ..............

Atuação da ABDI:

Inteligência e inovação para o 

setor produtivo e aumento da 

eficiência das empresas na era da 

Economia Digital.





Sede ABDI

Brasília





 Criada pela Lei Federal 11.080/2004 para execução da 

política de desenvolvimento produtivo, de inovação e 

inteligência competitiva

 É instituição de direito privado e de utilidade pública

 Sua direção é nomeada pela Presidência da República

 Tem metas e indicadores anuais de resultado em Contrato de 

Gestão com o governo federal desde seu início

 Corpo técnico formado por seleção pública: 75% com pós-

graduação

Agência de inteligência e 

articulação com o setor privado 



Aprender

Construir Medir

Construir Medir

Aprender

ABDI

Agile Policy

Making



O desafio das políticas públicas 

consiste em remover 

obstáculos e adotar medidas 

que resultem em um conjunto 

adequado de incentivos capaz de 

acelerar a transformação dos 

processos construtivos e 

aumentar significativamente sua 

produtividade. 

Políticas públicas

Conjuntos de programas,, 

ações e decisões tomadas 

pelos governos que visam 

assegurar determinado 

direito para vários grupos 

da sociedade ou para 

determinado segmento 

social, cultural, étnico ou 

econômico.



Estreita e corriqueira interação

entre setor público e privado

Políticas públicas



• Setor conservador com uso 

majoritário de métodos tradicionais.

• A  indústria  da  construção  passa 

por mudança  de  paradigma com a 

introdução de novos conceitos e 

ferramentas digitais. 

Construção Civil

Cadeia produtiva com 

setores industriais 

diversificados: mineração, 

siderurgia do aço, 

metalurgia do alumínio e do 

cobre, vidro, cerâmica, 

madeira, plásticos, 

equipamentos elétricos e 

mecânicos, fios e cabos e 

diversos prestadores de 

serviços como escritórios 

de projetos arquitetônicos, 

serviços de engenharia, 

empreiteiros, entre outros.



A Construção Civil brasileira sofre 

com um duplo gap: sua 

produtividade é inferior à 

produtividade média da economia e 

também é menor que a produtividade 

do setor em países mais avançados.

Produtividade da Construção Civil

Produtividade da 
construção no Brasil

16,3

Produtividade média no 
Brasil

23,9

DUPLO 

GAP

Produtividade da construção 
em países mais 
desenvolvidos

71,0

Produtividade média em 
países mais desenvolvidos

100

Fonte: WIOD, Conference Board. 

Elaboração FGV (2015)



Produtividade da Construção Civil
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Fonte: IBGE Contas Nacionais 2010

Em 2018, o PIB 

da construção 

civil 

registrou o 

quinto ano 

seguido de 

retração. 

Essa relativa 

ineficiência

pode ser 

traduzida pela 

baixa 

modernização 

dos processos 

produtivos



Revolução na produtividade

SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS

DRONES

IMPRESSÃO

E

ESCANEAMENTO

3D

EQUIPAMENTOS 

AUTÔNOMOS

MATERIAIS DE

CONTRUÇÃO

AVANÇADA
BIM

REALIDADE

AUMENTADA

Soluções tecnológicas que otimizem e

modernizem o setor já estão 

disponíveis no mercado e devem ser 

incentivadas.  



Implementação de tecnologias

Para aproveitar ao máximo a tecnologia, é necessário

redesenhar a forma como realizamos os projetos de

construção.

Empresas 

consideradas 

líderes têm 

iniciativas de 

implementação de  

soluções 

tecnológicas



1. Aperfeiçoamento dos marcos regulatórios

2. Aumento da transparência contratual

3. Flexibilização dos modelos de contratação

4. Modernização dos processos de execução de projetos 

e de obras;

5. Melhoria da formalização das relações contratuais 

6. Maior difusão da tecnologia digital, novos 

materiais e automação avançada; e

7. Reciclagem e adequação da qualificação da força de 

trabalho

Maior Produtividade

Fonte: McKinsey (2017) 



Desafios

São grandes os desafios do 

setor, o que implica na 

necessidade de 

reestruturação da 

construção, aumentando a 

produtividade e reduzindo a 

informalidade



Desafios para uma política pública

eficiente

Uma melhora da produtividade 

do setor requer um ambiente 

de negócios mais favorável, 

com maior previsibilidade do 

cenário macroeconômico e a 

definição de políticas 

públicas mais abrangentes e 

consistentes. 

Vai desde regimes tributários 

à diminuição de conflitos 

entre os entes da Federação -

caso típico da incidência de 

ISS e/ou ICMS a depender do 

processo adotado pelas 

construtoras.



Políticas

Estímulos que fornecem algum benefício 

para o proprietário, como incentivos 

fiscais, ou mesmo o recebimento de 

selos pelo cumprimento de determinados 

quesitos são fortes aliados à 

implementação da sustentabilidade na 

construção civil.

Envolvem, 

principalmente, o 

investimento do 

empreendedor.



Building Information Modelling

BIM

Envolvem, 

principalmente, 

o investimento 

do empreendedor.
O BIM está metamorfoseando a 

indústria da construção civil





Building Information Modelling

BIM

Envolvem, 

principalmente, 

o investimento 

do empreendedor.
Sondagem da ABDI 

realizada em março de 

2018 com 700 empresas 

da construção do país 

revelou que o uso do 

BIM é baixo e ainda 

muito desigual entre 

os segmentos 

setoriais.



BIM no mundo 

CANADA

2014-2020 BIM

programme

UNITED STATES

2008 BIM 

obligatory for 

Government

MEXICO

2017 Standards 

for BIM 

Projects

PERU

2022 BIM obligatory

for Government

BRAZIL

Mandate BIM in

2021

CHILE

BIM for

Government

SCOTLAND

2017 Level 2 BIM 

to be introduced

NORWAY

2016 shared on

open BIM

UK

Mandate BIM 

level 2

SWITZERLAND

Going Strong on

BIM adoption

FRANCE

2017 planned

introduction

PORTUGAL

BIM Programme

in place

SPAIN

Going Strong in 

BIM adoption

NETHERLANDS

2012 based on

open BIM

ITALY

BIM mandatory

from 2019 for

projects above

100 million. 

Full

implementation

by 2022

CZECH 

REPUBULIC

Plans going on

for BIM 

adoption

QATAR

2017 planned

introduction

DUBAI

Restricted

mandate in place

AUSTRIA

2015 BIM 

standarts IFC

GERMANY

2017-2020 Phased

introduction

SWEDEN

Restricted

Mandate in place

FINLAND

2007 requires IFC 

for new building

and operation

based on

integrated models

BELGIUM

Plans going on

for BIM adoption

RUSSIA

2017 BIM 

obligatory for all

Federal orders

DENMARK

2012 BIM for all

government offices and

university buildings

KOREA

2012 BIM standart

of Korea

JAPAN

BIM 

Guideline

CHINA

Strong government

support

HONG KONG

Mandate in 

place

Since 2014

AUSTRALIA

Restricted

mandate in place

NEW ZELAND

Going strong in 

BIM adoption

SINGAPORE

2015 obligatory

for all buildings

> 5,000sqm



Building Information Modelling

- BIM

Envolvem, 

principalmente, 

o investimento 

do empreendedor.

Estratégia Nacional de 

Disseminação do BIM (maio 

2018), promover a 

modernização e a 

transformação digital da 

construção por meio da 

sensibilização do mercado 

ao uso da metodologia BIM 

no Brasil

Possui um roadmap de 10 anos e 

propõe a utilização e exigência 

do BIM de forma faseada



Roadmap



Programas Piloto

PAR

Programa de 
Aviação 
Regional

SAC/MPTA

Proarte

Programa de 
Revitalização de 

Obras de Arte 
Especiais

DNIT/MPTA

Ações 
executadas nos 

imóveis 
jurisdicionados à 
Marinha do Brasil

MB/MD

Ações 
executadas nos 

imóveis 
jurisdicionados 

ao Exército 
Brasileiro

EB/MD



Objetivos

1.Difundir o BIM e seus benefícios.

2.Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM

3.Criar condições favoráveis para o investimento público e privado em 

BIM

4.Estimular capacitação em BIM

5.Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e 

as contratações públicas com uso do BIM

6.Desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a 

adoção do BIM

7.Desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM

8.Estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias 

relacionadas ao BIM

9.Incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de 

interoperabilidade BIM



Bibliotecas de objetos BIM

SUECIA 

+ 300 mil objetos

Possui serviços 

pagos

FRANÇA

+ 4 mil objetos

Possui serviços 

pagos

Reino Unido

+ 20.000 objetos

Possui serviços 

pagos

Espanha

+ 1.400 objetos

Possui serviços 

pagos

FINLÂNDIA

+ 100 mil objetos

Possui serviços 

pagos

REINO UNIDO

+ 5.500 mil objetos

Possui serviços 

pagos

CHILE

+ 7.500 objetos

Possui serviços pagos





A Plataforma e a BNBIM

+ 3.400 

usuários 

cadastrados 

+ 1.680 

objetos BIM 

disponíveis 

+ 43.500 

downloads

Como instrumentos de difusão do uso da metodologia BIM, a 

Plataforma BIMBR sua Biblioteca Nacional BIM podem 

contribuir, não só para os programas pilotos da Estratégia BIM 

BR, mas também com outras políticas públicas, como o PMCMV, 

por exemplo. 



Manual do Usuário



Menu Principal

(1) Logomarca da Plataforma: para retornar à
página inicial, clique na logomarca.

(2) Biblioteca Nacional BIM: permite a busca e
download de objetos BIM disponibilizados na
Plataforma.

(3) Profissionais BIM: permite a busca filtrada
de profissionais BIM cadastrados na
plataforma por software, profissão e local de
atuação.

(4) Notícias: exibe notícias relacionadas ao
BIM publicadas na Plataforma.

(5) Entrar/Registrar-se: área para efetuar o
login ou o registro do usuário para acesso a
funcionalidades restritas.

(6) Ajuda: área de apoio ao usuário onde
estão disponíveis documentos com instruções
pertinentes para navegação e arquivos
necessários para realização de uploads.

(7) Fale Conosco: no rodapé da página
encontra-se a opção “Fale Conosco”, a qual
garante o contato com a equipe de
administradores.



Cadastro

2º clicar em “Quero me 

registrar”

1º indicar não ser um 

robô no captcha



Cadastro

3º Fornecer as informações solicitadas

4º Ativar o cadastro por meio do 

comunicado da Plataforma via e-mail



Menu do Usuário



Minha Biblioteca

Limite

200mb

(6) (7)

Individuais (6) Coletivos (7)

ARQUIVO 
NATIVO

+ +
= 1 objeto ARQUIVO 

NATIVO

+ +

ARQUIVO 
NATIVO

+ +
Mais de 1

objeto = 1 único .zip



Como nomear os arquivos

Os três tipos de arquivos
obrigatórios que farão

parte do upload devem
receber o mesmo nome

Categoria

Subcategoria

Livre

Paisagismo_MobiliárioExterno_BancoMadeiraL=120cm_MariaSilva
Autor/

Responsável

Exemplos



Ficha Técnica

Baixe o arquivo Excel na

seção “Ajuda”, onde

também encontra-se
disponível a Tabela BNBIM.

No documento há
explicações detalhadas de
como preencher os
campos solicitados.

Na hipótese de não haver
encontrado a Categoria ou
Subcategoria ideal para
seu objeto na Ficha
Técnica, o usuário pode
entrar em contato pelo

“Fale Conosco”



Parâmetros de Informação

Há Parâmetros de Informação
que devem estar
obrigatoriamente atrelados à
modelagem do objeto BIM em

seu software nativo

para que a aprovação e a

publicação sejam validadas.



Parâmetros de Informação

Este manual traz instruções a
respeito do processo de
inserção dos parâmetros de
Revit, da Autodesk.

Baixe-o junto com o
Parâmetro Compartilhado na

seção Guias, Normas e
Manuais.



Requisitos de Geometria

Limite do Objeto: Elementos que se
encontrem fora dos limites da

modelagem do objeto devem ser
deletados ou ocultados, ainda que
sejam cotas referentes a parâmetros.

Ponto de inserção: O objeto
deve ser modelado/atrelado ao
ponto de origem,
correspondendo à sua forma de
funcionamento.



Parcerias

A Plataforma BIM BR busca 

ampliar as parcerias

oficiais com empresas 

desenvolvedoras de 

softwares BIM.



https://plataformabimbr.abdi.com.br 


