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1º BIM Summit 

BRASIL
31 de maio,  1 e 2 de 
junho de 2022

O BIM Summit Brasil é um evento 
brasileiro que tem sua origem nos 
mesmos moldes do evento European 
BIM Summit. Na sua 1º edição, em 
2022, será em virtual, o evento 
aconteceu na Espanha no World 
Trade Cente da cidade de Barcelona.

 O European BIM Summit é um evento anual 

de referência internacional em Tecnologias 

Digitais Colaborativas, iniciado em 2015 como 

um fórum de debate sobre Building Information 

Modeling (BIM). Tem o objetivo de promover um 

setor da construção mais eficiente, moderno e 

colaborativo, no que diz respeito à utilização dos 

recursos públicos, privados e naturais, através: 

da disseminação das boas práticas na utilização 

de BIM; do compartilhamento das metodologias 

de trabalho e; da promoção do alinhamento 

internacional do conhecimento no setor da 

construção 4.0. 

Em outubro de 2021, na sua sexta edição, o 

European BIM Summit aconteceu, de forma 

híbrida, na cidade de Barcelona na Espanha. 

O evento contou com a participação de trinta 

palestrantes e painelistas de renome mundial, 

que abordaram diferentes temas da realidade 

atual. Teve a participação de mais de setecentos 

profissionais de todo o mundo e o apoio de mais 

de quarenta organizações, entre: entidades, 

associações, instituições, órgãos oficiais e 

colégios profissionais. 

O European BIM Summit, ano após ano, 

cresce em participação, qualidade e impacto, 

organizado por um Comitê Estratégico, composto 

por representantes da sociedade e agentes de 

todas as áreas do setor da construção.

O BIM Summit Brasil, versão brasileira do 

European BIM Summit é uma resposta natural 

ao crescimento exponencial da implementação 

do BIM no mercado brasileiro nas áreas pública 

e privada, e a crescente demanda de informação 

da Indústria da Construção 4.0 no Brasil.
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1º BIM Summit BRASIL

O 1º BIM Summit Brasil é um evento 

internacional que reunirá os melhores 

profissionais e empresas, especialistas em 

BIM e em tecnologias digitais correlatas, de 

destaque na América Latina e Europa.

 

O 1º BIM Summit Brasil, versão brasileira 

do European BIM Summit é uma resposta 

natural ao crescimento exponencial da 

implementação do BIM no mercado brasileiro 

e a crescente demanda de informação do 

setor da construção e da indústria 4.0, no Brasil.

O 1º BIM Summit Brasil, chega ao Brasil 

através da parceria e união de forças das 

organizações: Offsite Hub Brasil Soluções 

& Inovações (OHB), BIM Academy España, 

Grupo AJ e Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - Departamento 

Minas Gerais (SEBRAE-MG). Que em sua 1º 

Edição será em formato virtual



5

Histórico: European BIM Summit

O European BIM Summit, nas suas primeiras 

edições teve como foco a implementação 

do BIM. Nesta última versão, ampliou o seu 

foco para o uso e aplicação das Tecnologias 

Digitais Colaborativas, para construção, 

industrialização e sustentabilidade. 

Assim, a cada nova edição, o evento vem 

se confirmando como uma referência 

internacional para o setor AECO (Arquitetura, 

Engenharia, Construção e Operação).

 

O evento possui no seu DNA as Tecnologias 

Digitais e suas Soluções e Inovações. 

Falamos de Transformação Digital, seja 

através da digitalização de documentos ou 

na digitização de negócios, conquistando 

a cada dia e cada vez mais, todos os 

segmentos da sociedade moderna. Para 

o setor da construção, nas áreas pública 

e privada, podemos perceber claramente 

a evolução pelos avanços trazidos em 

termos de: eficiência, eficácia, produtividade, 

otimização de custos, cumprimento de 

prazos e maximização de resultados, 

através do processo de Industrialização na 

Construção (Construção 4.0) em todo o seu 

Ciclo de Vida. 

Como resultado destas edições e suas 

conferências e palestras, uma série de 

conclusões essenciais são realizadas e 

publicadas para compreender a construção 

presente e futura na Europa e da Europa para 

o mundo.
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European BIM Summit 2021: Imagens
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1º BIM Summit Brasil: Entidades realizadoras

O Offsite Hub Brasil é um centro de 

informações online dedicado a conectar 

empresas, instituições, profissionais, 

startups, empreendedores e outros atores 

envolvidos no mundo da Construção 4.0. 

Visa promover a aprendizagem, o trabalho 

colaborativo e a cocriação em todo o 

Ciclo de Vida de uma Edificação, tendo 

como foco um novo Modelo Produtivo 

de Construção Industrializada no qual se 

fomenta a Metodologia de Produção Offsite 

Construction, com a participação daqueles 

interessados em promover a Industrialização 

e a Inovação baseada na digitalização e na 

sustentabilidade da Construção Civil, através 

da busca contínua de Novas Soluções. 

O Offsite Hub Brasil promove a redução 

da pegada de carbono, a produção de 

edificações de mais qualidade, bem como a 

melhoria das condições de trabalho da mão 

de obra associada à Construção através da 

implantação de ambientes mais seguros, 

confortáveis, controlados e com menos 

risco laboral e ambiental, integrando a esta 

cadeia de valor as Instituições Públicas e 

Privadas, proporcionando aos processos 

administrativos agilidade de forma mais 

eficiente, inovando conjunta e paralelamente 

com o setor, promovendo a interação de 

todos os atores envolvidos neste processo, 

ampliando a Percepção Social sobre o setor 

da Construção Civil no Brasil.
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A BIM Academy Spain é uma empresa 

espanhola que trabalha em eventos 

BIM, treinamento BIM e consultoria BIM, 

composta por especialistas em gestão de 

BIM, destacando-se entre as mais ativas 

e produtivas do setor da Construção Civil 

Industrializada com soluções para empresas 

e profissionais, atuando em vários países.

Na área de consultoria, a  BIM Academy 

Spain, atua com Implementação BIM 

(programa de softlanding) visando 

performance e otimização de recursos 

assistindo aos agentes que irão intervir no 

processo e que irão trabalhar com BIM, 

atuando nas áreas pública (habitação, 

cidades) e privada.

1º BIM Summit Brasil: Entidades realizadoras

Na área de formação profissional, possui 

os cursos internacionais: “Máster BIM en 

Ingeniería Civil. Infraestructuras y GIS”, que se 

concentra na aplicação e desenvolvimento 

de ambientes BIM em projetos de construção 

de infraestrutura nos setores público e 

privado; e o “Máster en Construction Project 

Management BIM, LEAN, LEED, IPD”, que 

integra conceitos avançados de gestão de 

projetos juntamente com novas tendências 

relacionadas com a gestão da informação 

e controle de recursos, com a aplicação da 

filosofia Lean Construction e do IPD.

Na área de promoção de eventos 

inetrnacionais, organiza e desenvolve eventos 

técnicos em BIM e em Tecnologias Digitais.
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1º BIM Summit Brasil: Entidades realizadoras

Somos uma holding da área de Arquitetura, 

Engenharia e Construção, especializados no uso e 

ensino da Metodologia BIM (Building Information 

Modeling), sendo referência no assunto na 

América Latina, com mais de 16 anos de atuação. 

Acreditamos no uso dessa metodologia

como um ponto fundamental para o 

desenvolvimento do setor da construção. O 

Grupo AJ atua em três vertentes principais: 

Projetos Multidisciplinares, Consultorias e 

Educação Técnica. Tendo o trabalho colaborativo 

como principal metodologia  no desenvolvimento 

de projetos e serviços, acreditamos que projetos 

desenvolvidos em BIM são mais inteligentes, 

econômicos e sustentáveis.  

AJ PROJETOS:  O Grupo AJ é formado pelos 

melhores especialistas do mercado, contando 

com uma equipe de nível superior (Arquitetos e

Engenheiros), mestres e com pós graduação na 

área de BIM.

Além da equipe de profissionais no corpo da

empresa, que trabalham na sede, um grupo de 

parceiros atuam nos projetos, formando um time 

sólido e de alta performance, o que possibilita a 

execução de todos os projetos de construção civil 

em BIM, gerando obras de excelente qualidade. 

Toda essa equipe trabalha colaborativamente, 

fazendo assim, com que os projetos se 

desenvolvam paralelamente, solucionando todas 

as possíveis interferências antes de sua

conclusão.

AJ EDUCAÇÃO: O Grupo AJ é um Centro de 

Treinamento de softwares BIM, registrado 

no CAU/DF (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) sob o número 17369-0, com sua 

sede localizada em Brasília.
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 

entidade privada sem fins lucrativos. É um 

agente de capacitação e de promoção 

do desenvolvimento, criado para dar 

apoio aos pequenos negócios de todo o 

país. Desde 1972, trabalha para estimular 

o empreendedorismo e possibilitar a 

competitividade e a sustentabilidade dos 

empreendimentos de micro e pequeno porte. 

O Sebrae atua em todo o território nacional. 

Onde tem Brasil, tem Sebrae. Além da sede 

nacional, em Brasília, a instituição conta com 

pontos de atendimento em todas as vinte e 

sete unidades da Federação.

O Sebrae Nacional é responsável pelo 

direcionamento estratégico do sistema, 

1º BIM Summit Brasil: Entidades realizadoras

definindo diretrizes e prioridades de 

atuação. Em todo o país, mais de cinco mil 

colaboradores diretos e cerca de oito mil 

consultores e instrutores credenciados 

trabalham para transmitir conhecimento para 

quem tem ou deseja abrir um negócio.

O Sebrae é agente de capacitação e de 

promoção do desenvolvimento, mas 

não é uma instituição financeira, por isso 

não empresta dinheiro. Articula (junto 

aos bancos, cooperativas de crédito e 

instituições de microcrédito) a criação 

de produtos financeiros adequados às 

necessidades do segmento. Também orienta 

os empreendedores para que o acesso ao 

crédito seja, de fato, um instrumento de 

melhoria do negócio.
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BuildingSMART Spanish Chapter é uma 

associação sem fins lucrativos cujo principal 

objetivo é promover a eficiência no setor 

da construção através do uso de padrões 

abertos de interoperabilidade em BIM 

(Building Information Modeling) para alcançar 

novos níveis de redução de custos e prazos, 

desempenho e melhoria de qualidade.

A Associação é constituída por todos os 

agentes do setor da construção: Promotores 

/ Investidores, Empresas de Construção, 

1º BIM Summit Brasil:Entidades apoiadoras

Empresas de Engenharia, Empresas de 

Arquitetura, Desenvolvedores de Software, 

Gestores de Instalações e Projetos, Centros 

de Investigação, Fabricantes de Produtos e 

Materiais, Universidades e Administrações 

Públicas.

BuildingSMART SPAIN faz parte da 

BuildingSMART International.      

Saiba mais: https://www.buildingsmart.es/

https://www.buildingsmart.es/
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O Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona  

(CAATEEB), fundado em 1940, é a instituição 

que representa e ordena o exercício da 

profissão de arquiteto técnico no âmbito 

territorial dos condados de Barcelona,     

através de sua sede em a capital catalã e 

as delegações localizadas em Vic, Manresa, 

Granollers, Terrassa, Mataró e Vilafranca del 

Penedès. 

1º BIM Summit Brasil:Entidades apoiadoras

O CAATEEB é uma instituição moderna 

que aproveita ao máximo os meios digitais 

e as novas tecnologias e tem a intenção 

constante de se antecipar às tendências 

profissionais, tecnológicas e jurídicas.

Saiba mais: https://www.apabcn.cat

https://www.apabcn.cat
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1º BIM Summit Brasil: Edição 2022

O objetivo do Brasil BIM Summit é apresentar as últimas novidades e tendências do BIM no 

mundo para o Brasil.

O público alvo são as empresas e profissionais da construção civil como engenheiros, 

construtores, projetistas, arquitetos, gestores de obras e projetos, empresários da construção 

civil, estudantes e docentes, no Brasil, Espanha, América Central e do Sul.

O Evento será realizado em três dias, apenas no formato virtual, em formato virtual, conforme:

 Æ EM 31/05/2022 
      14:00 às 17:00h: Abertura oficial

 Æ EM 01/06/2022 
       08:00 às 19:00h: Congresso       

 Æ EM 02/06/2022 
       08:00 às 17:00h: Workshops diversos
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 Æ Público segmentado 

Profissionais da construção civil como engenheiros, construtores, projetistas, arquitetos, engenheiros de 
obras, gestores de obras e projetos, empresários da construção civil e estudantes, no Brasil, Espanha e 
América Central e do Sul

 Æ Estratégia pré-evento 

Imprensa 
Em todas as cidades de Minas Gerais e do Brasil com o apoio da Unidade de Marketing e
Comunicação do SEBRAE Nacional.

Publicidade Não paga
Envio de  seis e-mails marketing para os clientes Sebrae Minas em todas as cidades de Minas Gerais 
(base sete mil empresários).

 Æ Comunicação no Brasil 

Evento será divulgado em todos os estados do país por meio do mailling de toda cadeia da Construção 
Civil do SEBRAE Nacional. Expectativa mínima de divulgação à trinta e cinco mil empresários só no 
território Brasileiro.

 Æ Canais digitais 

Google ads, Linkedin e Instagram (possibilidade de patrocínio em sites ou blog)

 Æ Países convidados 

Chile, Espanha, Mexico, Venezuela, entre outros.

1º BIM Summit Brasil: Divulgação
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 Æ Porque é o único do gênero no Brasil pela seu conteúdo e 
características

 Æ Porque é um congresso em fase de maturidade e melhoria constante 
assistido por tomadores de decisão.

 Æ Porque é a uma poderosa divulgação, no Brasil, para informações de 
Modelagem da construção

 Æ Porque é a melhor forma para associar sua marca com o evento 
internacional

 Æ Porque é uma grande oportunidade de networking direto com 
profissionais da Indústria da Construção

 Æ Porque apresenta acesso aos mercados Brasileiro, Espanhol e da 
América Latina.

 Æ Os logotipos dos patrocinadores estará presente nos diferentes 
elementos com quatro níveis hierárquicos, cujo tamanho e visibilidade 
variam de acordo com o suporte:

     
 � Nível 1 - Diamante: aparecem em todos suportes, com máxima visibilidade. 

 � Nível 2 - Ouro: aparecem em todas as mídias, com destaque, mas em menor grau. 

 �  Nível 3 - Prata: aparecem na maioria dos suportes discretamente. 

 �  Nível 4 - Bronze: aparecem em determinados suportes e canais específicos.

 � Nivel 5 - Cota light: logo no site na aba de patrocinadores

1º BIM Summit Brasil: Por que Patrocinar?
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1º European BIM Summit - edição 2021: Em números

7 países

20 entrevistas

31 sessões streaming

> 1500 total de participantes
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1º European BIM Summit - edição 2021: Em números Conheça as vantagens de ser um Patrocinador DIAMANTE
Cota: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

 Æ Patrocínio Diamante: Contrapartidas Institucionais

 � Membro do Comitê Estratégico do Congresso, com voz e voto;
 � Participação na abertura oficial do congresso em 31/05, com disponibilidade de fala de 5 minutos.
 � Participação na abertura do congresso em 01/06, com disponibilidade de fala de 5 minutos
 � Menção verbal na abertura do Congresso em 01/06
 � Inclusão de 3 posts de publicidade no site do evento www.bimsummitbrasil.com
 � 100 inscrições para cortesias

 Æ Patrocínio Diamante: Presença no Congresso

 � Possibilidade de incluir uma ação personalizada incorporada ao Programa Oficial do BIM Summit Brasil
 � Possibilidade de apresentar (estudo de caso) no Congresso (notícias, inovação, técnica, aplicação e 

outras informações não estritamente comerciais) em 02/06
 � Possibilidade de ter um stand virtual na área do Congresso
 � Inserção da Logo na tela eletrônica de grande formato do evento. Protetor de tela durante todas as 

sessões do congresso (início e fim das sessões)
 � Logotipo em banners
 � Logotipo no espaço de documentação técnica
 � Presença da marca em materiais publicitários e de comunicação. 

 Æ Patrocínio Diamante: Contrapartidas Diversas

 � Logotipo em destaque no site do congresso; 
 � Logotipo na seção de patrocinadores do site
 � Logotipo no banner principal do congresso, que é fornecido aos sites das instituições e organizações 

colaboradoras
 � Menção da marca em todas as notícias publicadas na web, com um link para a web do patrocinador;
 � LinkedIN: Publicação de um total de 3 posts no perfil Oficial do Congresso no período anterior, 

durante e pós-evento
 � Menção em todas as notas de impressas do Congresso;
 � Entrega pós-congresso dos detalhes de contato do participantes, com informações de contato 

(respeitando a LOPD e GDPR).

http://www.bimsummitbrasil.com
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Conheça as vantagens de ser um Patrocinador OURO
Cota: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

 Æ Patrocínio Ouro: Contrapartidas Institucionais

 � Membro do Comitê Estratégico do Congresso, com voz e voto 
 � Participação na abertura oficial do congresso em 31/05, com disponibilidade de fala de 5 minutos
 � Menção verbal na abertura do Congresso em 01/06
 � Inclusão de 2 posts de publicidade no site do evento www.bimsummitbrasil.com
 � 80 inscrições para cortesias

 Æ Patrocínio Ouro: Presença no Congresso

 � Possibilidade de apresentar (estudo de caso) no Congresso (notícias, inovação, técnica, aplicação e 
outras informações não estritamente comerciais) em 02/06

 � Possibilidade de ter um stand virtual na área do Congresso
 � Inserção da Logo na tela eletrônica de grande formato do evento. Protetor de tela durante todas as 

sessões do congresso (início e fim das sessões)
 � Logotipo no espaço de documentação técnica
 � Presença da marca em materiais publicitários e de comunicação.  

 Æ Patrocínio Ouro: Contrapartidas Diversas

 � Logotipo em destaque no site do congresso; 
 � Logotipo na seção de patrocinadores do site;
 � Logotipo no banner principal do congresso, que é fornecido aos sites das instituições e organizações 

colaboradoras
 � Menção da marca em todas as notícias publicadas na web, com um link para a web do patrocinador
 � LinkedIN: Publicação de um total de 1 (um) posts no perfil Oficial do Congresso no período anterior, 

durante e pós-evento
 � Menção em todas as notas de impressas do Congresso.

http://www.bimsummitbrasil.com
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Conheça as vantagens de ser um Patrocinador PRATA
Cota: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

 Æ Patrocínio Prata: Contrapartidas Institucionais

 � Menção verbal na abertura do Congresso em 31/05
 � Inclusão do vídeo de até 3 min na abertura oficial do evento dia 31/05 expressando a importância da 

participação no BIM SUMMIT BRASIL
 � Menção verbal na abertura do Congresso em 01/06
 � Inclusão de 1 post de publicidade no site do evento www.bimsummitbrasil.com

 Æ Patrocínio Prata: Presença no Congresso

 � Possibilidade de apresentar (estudo de caso) no Congresso (notícias, inovação, técnica, aplicação e 
outras informações não estritamente comerciais) em 02/06

 � Inserção do logotipo na tela eletrônica do evento
 � Protetor de tela durante todas as sessões do congresso (início e fim das sessões)
 � Logotipo no espaço de documentação técnica
 � Cortesias de 50(cinquenta) inscrições 

 Æ Patrocínio Prata: Contrapartidas Diversas

 � Logotipo em destaque no site do congresso
 � Logotipo na seção de patrocinadores do site
 � Menção da marca em todas as notícias publicadas na web, com um link para a web do patrocinador

http://www.bimsummitbrasil.com 
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Conheça as vantagens de ser um Patrocinador BRONZE
Cota: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

 Æ Patrocínio Bronze: Contrapartidas Institucionais

 � Menção verbal na abertura do Congresso em 01/06
 � Inclusão do vídeo de até 1 min na abertura oficial do evento dia 31/05 expressando a importância da 

participação no BIM SUMMIT BRASIL

 Æ Patrocínio Bronze: Presença no Congresso

 � Inserção do logotipo na tela do evento. Protetor de tela durante todas as sessões do congresso 
(início e fim das sessões)

 � Cortesias de 20 (vinte) inscrições 

 Æ Patrocínio Bronze: Contrapartidas Diversas

 � Logotipo em destaque no site do congresso
 � Logotipo na seção de patrocinadores do site
 � Logotipo no banner principal do congresso, que é fornecido aos sites das instituições e organizações 

colaboradoras
 � Menção da marca em todas as notícias publicadas na web, com um link para a web do patrocinador
 � LinkedIN: Publicação de um total de 1 (um) posts no perfil Oficial do Congresso no período anterior, 

durante e pós-evento

Conheça as vantagens de ser um COTA LIGHT
Cota: R$ 1500,00

 Æ Contrapartidas
 �  logo no site na aba de patrocinadores
 �  20 inscrições



Pedimos, por gentileza, sua manifestação 
por meio de um dos seguintes contatos:

CARLA DE PAULA AMARAL MACEDO
CEO Offsite Hub Brasil
+55 31 99102-8183
carlamacedo@offsitehub-brasil.com 

RONALDO SERGIO SANTOS BARTHOLO
CPO Offsite Hub Brasil
+55 31 98720-3113
ronaldo.bartholo@offsitehub-brasil.com 

JEFFERSON DIAS SANTOS
Sebrae – MG  
jefferson.santos@sebraemg.com.br  
www.sebraemg.com.br

OFFSITE HUB BRASIL
contato@offsitehub-brasil.com
www.offsitehub-brasil.com

mailto:carlamacedo%40offsitehub-brasil.com%20?subject=BIM%20Summit%20Brasil%20
mailto:ronaldo.bartholo%40offsitehub-brasil.com%20?subject=BIM%20Summir%20Brasil
mailto:jefferson.santos%40sebraemg.com.br?subject=BIM%20Summit%20Brasil
http://www.sebraemg.com.br 
mailto:contato%40offsitehub-brasil.com?subject=BIM%20Summit%20Brasil
http://www.offsitehub-brasil.com
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