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BIM: implementação no Pará
pode gerar fórum permanente
O Sinduscon-PA será mais uma vez o realizador de
um importante evento em Belém em nova promoção
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) e do Serviço Nacional da Indústria (Senai):
trata-se do “Workshop Implementação do BIM”, que
ocorrerá na próxima segunda-feira (12) no Auditório
“Albano Franco” da Federação das Indústrias do Pará
(Fiepa), no período das 16 às 19h40. A Fiepa é um
dos patrocinadores oficiais da programação ao lado
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Sienge Platform e Eunos.
O workshop, voltado a arquitetos, engenheiros ou
qualquer profissional do setor da construção, planejamento e orçamento de obras, além de microempreendedores individuais (MEIs), terá a participação de
conceituados especialistas em nível nacional sobre a
metodologia tecnológica considerada transformadora
para o setor da construção e que oferece inúmeras
vantagens.
Um dos convidados é o arquiteto Rogério Suzuki,
mestrando em Inovação pela Universidade de São
Paulo (USP) e coordenador técnico da Academia BIM
do Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo
com mais de 25 anos de experiência na implantação
de sistemas para os campos de Arquitetura, Engenharia e construção civil. Consultor da CBIC, Suzuki,
que fará a apresentação da Coletânea BIM na capital

do Pará, conduz a RS Consult, de São Paulo, uma
das empresas de maior expertise do meio. Ele concedeu a entrevista exclusiva a seguir às redes sociais
do Sinduscon-PA.
O que a Coletânea BIM terá de diferente, inovador,
fundamental ou de modelo prático no workshop
em Belém?
Rogério Suzuki – Ela é um material rico, redigido em
linguagem simples e direta e que possui enorme valor a todos que estão com intenção de adotar o BIM
como prática em suas empresas. Em Belém, repetiremos o evento que já passou por mais de quinze
cidades de todo o Brasil, explicando em detalhes a
Coletânea, trazendo cases de mercado e a presença
dos desenvolvedores de software.
O material serve de “cartilha” ou “manual” para
desenvolver o BIM?
RS – Serve de guia informativo dos principais aspectos de que devemos levar em conta ao avançar em
direção ao BIM. Não seria um “manual”, pois a implantação é realizada “caso a caso”, dentro da realidade de cada empresa, uma vez que todas possuem
uma cultura organizacional distinta, valores, modelos
de negócios etc. e que certamente devem ser levados em conta na hora de se implantar essa inovação.
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Como a Coletânea foi elaborada e montada? Quais O Brasil está muito atrasado na adoção do BIM na
os fatores considerados para a utilização de interes- América Latina ou mesmo em âmbito mundial?
sados no mercado?
RS – Podemos dizer que, relativamente comparando
RS – Ela foi organizada de forma a cobrir os principais aos países em desenvolvimento, o Brasil encontra-se
aspectos do BIM - tecnologia, pessoas, políticas e pro- um passo atrás em sua adoção. Isso se deve principalcessos –, trazendo informação direta, adaptada à reali- mente à falta de iniciativas estruturadas, como esse prodade brasileira.
jeto que estamos levando a Belém, aliadas ao fato da
crise que se estabeleceu na economia brasileira, inibinQuais os pontos básicos que o senhor abordará na do as iniciativas de inovação. Mas recentemente, com a
apresentação?
publicação e posição do governo federal ante à obrigatoriedade do uso do BIM para suas contratações a partir
RS – Explicitaremos a necessidade de inovar, o que é de 2021, o mercado terá que se renovar, independente
BIM, porque estamos propondo a mudança, quais os dos desafios ou cenários que se apresentem.
principais fundamentos a serem respeitados, como interoperabilidade, colaboração etc., assim como as tecno- Quem é Rogério Suzuki
logias disponíveis e a gestão da mudança.
Arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do
O que o senhor espera do setor em nosso Estado a Paraná (UFPR) em 1992, mestrando em Inovação
partir de agora?
na Construção Civil pela Poli/USP. Possui mais de 26
anos de experiência na aplicação e implementação de
RS – O objetivo da CBIC com esse trabalho é levar in- tecnologias para a indústria da Arquitetura, Engenharia
formação e sensibilizar o Sinduscon-PA a liderar a cria- e Construção. Atualmente é consultor para implantação de um grupo de trabalho para fomentar a discussão ção de BIM/4D/6D, Business Development Manager
e organizar a cadeia produtiva local, criando um fórum para o Brasil da ARCHIBUS, Inc., membro Comissão
permanente de discussão e disseminação do conceito. ABNT CEE-134, professor convidado em seis pósNa segunda fase do projeto temos a intenção de trazer -graduações, além de coordenar a Academia BIM do
a consultoria denominada “BIM Colaborativo”, que via- Sinduscon-SP e participar como Especialista do Cobiliza, de forma prática, o suporte inicial da implantação mitê Estratégico BIM (CE-BIM) no Grupo Ad-hoc de
nas empresas interessadas.
Compras Governamentais.
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1 - DADOS CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
1 1 - Região Norte – Demissões do Setor da construção civil na Região

Fonte: Evolução de Emprego do CAGED – EEC

1.2 - Industria da construção teve redução de 19% no índice de demissões no estado do Pará
A construção civil no estado do Pará teve saldo positivo no mês de Outubro, 3.672 Admissões, porém este
resultado apresenta uma queda nas admissões, comparado ao saldo do mês anterior 4.303, Outubro obteve
um aumento de 37% (3.879) no índice de desemprego comparado aos 19% (2.825) no mês anterior.
Abaixo os números referentes aos saldos da Construção Civil dos últimos 12 meses no estado do Pará.

Fonte: MTE/CAGED
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1.3 - Saldo Anual de Empregos Formais e Nível de Participação da Construção
Civil em Relação a Outras Atividades Econômicas.
SÉRIE HISTÓRICA 2011 A 2018

1.4 – Participação por setor - Pará (2018)

Fonte: MTE
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1.5: Saldo do Emprego Formal por Município e Setor de Atividade Econômica

Fonte: MTE

1.6 - Gráfico – Demissões por município (Construção Civil Outubro 2018)

Fonte: MTE

Link relacionado:
http://bi.mte.gov.br/eec/pages/consultas/evolucaoEmprego/consultaEvolucaoEmprego.xhtml#relatorioSetor

8

Boletim de Análise – Outubro 2018

Foto

Projeção para alta do PIB de 2018 cai
de 1,40% para 1,36% mostra focus do bc
A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) neste ano caiu pela quarta vez consecutiva, de
1,40% para 1,36%, conforme o Relatório de Mercado
Focus, divulgado nesta segunda-feira, 17, pelo Banco Central. Há quatro semanas, a estimativa era de
crescimento de 1,49%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 2,50%, igual ao visto
quatro semanas atrás.
No fim de julho, o BC reduziu sua projeção para o PIB
em 2018, de 2,6% para 1,6%. A instituição atribuiu a
mudança na estimativa à frustração com a economia
no início do ano.
No fim de agosto, foi a vez de o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) informar que o PIB
cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre, em fun-

ção dos efeitos da greve dos caminhoneiros ocorrida
em maio e junho. No primeiro semestre, a alta acumulada foi de 1,0%.
No relatório Focus desta segunda, a projeção para
a produção industrial de 2018, porém, subiu de alta
de 2,26% para elevação de 2,67%. Há um mês, estava em 2,73%. No caso de 2019, a estimativa de
crescimento da produção industrial foi de 2,82% para
3,00%, mesmo patamar de quatro semanas antes.
A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para
o indicador que mede a relação entre a dívida líquida
do setor público e o PIB para 2018 foi de 54,20% para
54,32%. Há um mês, estava em 54,25%. Para 2019,
a expectativa passou de 57,60% para 57,75%, ante
os 57,70% de um mês atrás.

Link Relacionado
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/09/17/internas_economia,989395/
projecao-alta-do-pib-de-2018-cai-de-1-40-para-1-36-mostra-focus.shtml
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ANÚNCIO PÁGINA INTEIRA
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