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O mercado da construção civil está mudando. A tecnologia invade uma das indústrias 

mais antigas do mundo e que ainda é marcada pelo conservadorismo. A produção na 

construção civil transforma-se exponencialmente, repetindo um movimento que 
ocorre em todos os setores da economia. Nada será como antes.

1. O Futuro da Construção



Tecnologia embarcada 

nos empreendimentos 

e nos processos de 

implantação dos 
mesmos.

Mudam produtos, 

processos e até 

mesmo os modelos 
de negócio.

Transformam-se os 

consumidores, os meios de 

consumo, os profissionais e 
as empresas.
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O Bulding Information

Modeling – BIM – surge 

como novo paradigma, 

inaugurando uma nova e 

melhor forma de pensar a 

construção civil.

A Engenharia Sequencial 

definitivamente precisa ser 

deixada no passado. A 

Engenharia Simultânea, ao 

passo que se consolida, já 

demonstra fragilidades.

A construção civil demanda 

agora uma visão integral.

O empreendimento, enfim, 

é um todo maior que a 
mera soma das partes.

2. Paradigma BIM



O projeto e planejamento agora são um banco de dados (modelo BIM) em torno do 

qual todos os processos orbitam. Enfim, toda a cadeia da construção olha para o 
mesmo produto, com todas as suas nuances e em todas as perspectivas.



3. Tecnologia

A Tecnologia é o primeiro pilar do 

BIM e sua fundação é a 

interoperabilidade.

A complexidade dos 

empreendimentos exige múltiplos 

softwares para modela-lo. É 

fundamental que estes softwares 

permitam a troca de dados em 

padrões compartilháveis. As 

informações são de vários tipos, 

mas todas são do 

empreendimento e devem ser 

automaticamente relacionadas. É 

a tecnologia que opera as 
relações entre as informações.

Tecnologia

Interoperabilidade

Softwares



4. Processos

A integração como fundação deste pilar exige, claro, transformações radicais nos 

processos de trabalho. Construção civil com BIM não se faz da mesma forma que 

antes. As interações na cadeia produtiva e mesmo as microinterações nos processos 

internos são intensificadas para que informações fluam. Os resultados, obviamente, 

são muito superiores. A transformação demanda esforço e tempo, por isso é preciso 

iniciar o quanto antes para surfar os benefícios do BIM. Nesse paradigma, a 
construção civil é, de fato, um trabalho de compartilhamento de competências.

Processos

Integração

Equipes
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O processo da construção civil é global e 

extrapola as fronteiras conhecidas da 

atuação de cada agente. Não existe mais 

separação, mas apenas a distinção num 
processo completamente unido.



5. Pessoas

O motor da integração dos 

processos é o relacionamento 

das pessoas e a fundação desse 

pilar é a colaboração. Esta, por 

sua vez, nasce da empatia. O 

desenvolvimento de soft skills nos 

profissionais da construção civil é 

mais vital do que nunca. Essas 

habilidades permitem que os 

conteúdos de cada pessoa, 

expressos sinergicamente em 

soluções inovadoras, promovam 

o desenvolvimento almejado pelo 
setor e pela própria sociedade.

Pessoas

Colaboração

Relacionamentos



Metas e planos claros
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Comunicação efetiva

Relações positivas Responsabilidades Confiança mútua

Decisões eficazes Valor na diversidade Oportunidades T&D

Resolução conflitos

Cada organização precisa desenvolver sua equipe para o trabalho 

colaborativo interno e externo. A vantagem competitiva está tão ou mais 

atrelada ao desempenho do trabalho em equipe quanto à própria bagagem 
técnica dos profissionais. Experiência continua contanto, mas em equipes.
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6. Integração

O BIM é uma integração sinérgica de tecnologia, processos e pessoas. Mais que a 

edificação dos pilares, o segredo está na construção das relações entre eles com 
sólida fundação na interoperabilidade e na colaboração.
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A inserção de 

empreendimentos 

inteligentes numa 

cidade inteligente 

está baseada na 

troca de 

informações entre 

ambos (internet 

das coisas). O BIM 

é o caminho do 

futuro. Quem não 

quer fazer parte 
desse futuro?
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To BIM, or not to BIM?

Há mais de duas décadas ajudamos 
a construir um melhor mercado na 

construção civil, balizado na 
qualidade, no planejamento e na 
satisfação profissional. O BIM é o 

paradigma que pode consolidar isso. 
Nos últimos anos temos nos 

preparado para apoiar profissionais 
e empresas nos pilares mais difíceis 

para nosso setor: processos e 
pessoas. Transforme-se e seja bem 

vindo ao futuro!



“Porque sempre existe um jeito melhor e 
mais correto de pensar e fazer as coisas.”

www.reneruggeri.com

Engenheiro Civil. MBAs em Gestão de 
Pessoas, Gestão de Projetos e Gestão de 
Empresas. MBA em Desenvolvimento do 
Potencial Humano e Psicologia Positiva*. 

Formador de Equipes de Alto 
Desempenho e Ambientes Colaborativos.

Consultor em Gestão de Engenharia, de 
Projetos e de Empreendimentos.

Professor de MBAs em Gestão, 
Arquitetura e Engenharia.

Autor, Palestrante.

*Em andamento

Missão
Articular o desenvolvimento integral 
de pessoas e organizações com 
reflexos sociais.

Visão
Ser reconhecido pelos clientes como 
promotor de bem estar, prosperidade 
e integração.

Valores
Sabedoria e Perspectiva
Justiça, Ética e Colaboração
Integração e Bem Estar
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Ação no 
mundo 
(isso)

Coletivos (nós)

Indivíduos 
(eu)

NDT

NDPNDH

Transformação Digital

NÚCLEOS
(estruturas táticas que concretizam nossa missão)

NDH – Núcleo de Desenvolvimento Humano 
(desenvolve o indivíduo e os coletivos)
• Fundamento: Autoconhecimento
NDT – Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico 
(instrumentaliza indivíduos e coletivos para sua 
ação no mundo)
• Fundamento: Transformação Digital
NDP – Núcleo de Desenvolvimento de Processos 
(organiza as ações para que sejam efetivas)
• Fundamento: Visão Integral

Indivíduos (eu) – ser humano consciente de si, dos 
coletivos e do mundo
Coletivos (nós) – grupos e categorias conscientes 
de si, dos indivíduos e do mundo
Ação do mundo (isso) – tudo que pessoas 
(indivíduos) e organizações (coletivos) fazem 
concretamente ou socialmente no mundo



www.reneruggeri.com
contato@reneruggeri.com

https://www.facebook.com/reneruggericonsultoria/
https://www.linkedin.com/in/reneruggeri/

@reneruggeri

Agende uma conversa presencial ou on line
https://calendly.com/reneruggeri/batepapo

http://www.reneruggeri.com/
mailto:contato@reneruggeri.com
https://www.facebook.com/reneruggericonsultoria/
https://www.linkedin.com/in/reneruggeri/
https://calendly.com/reneruggeri/batepapo

