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Torne-se um apoiador  
mundial da Iniciativa BIMe
Uma oportunidade de ampliar sua contribuição 
para a transformação digital 
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CULTIVAMOS A 
COMUNIDADE 
BIM POR MEIO 
DO PODER DA 
PESQUISA
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O que é a Iniciativa BIMe? 
A Iniciativa BIMe é construída sobre uma estrutura clara para colher e organizar o conheci-
mento. Somos uma comunidade sem fins lucrativos, de geração e compartilhamento de 
conhecimento, liderada por pesquisadores líderes mundiais da indústria e da academia. 
Com mais de 150 voluntários trabalhando em equipes em todo o mundo, compostas por 
professores, alunos, profissionais e educadores experientes de mais de 40 países.

Oferecemos políticas de difusão do BIM baseadas em comunidades de pesquisa,  
alternativa às políticas prescritivas por autoridades dirigidas de cima para baixo. Apoiada  
por estruturas de conhecimento claras, nossa rede de especialistas internacionais  
no assunto oferece ferramentas e recursos que facilitam a adoção de práticas de  
transformação digital em todo o ambiente construído.

PRINCÍPIOS GERAIS

A Iniciativa BIMe é construída sobre um conjunto de princípios-chave:

Compromisso com a abertura

Gerados em torno de uma estrutura de conhecimento

Fornecidos e testados por pares

Fronteiras abertas de inovação

A Iniciativa BIMe visa melhorar o desempenho de indivíduos, organizações e equipes de 
projeto em toda a indústria de construção mundial por meio do:

Desenvolvimento de uma linguagem modular para transformação digital em toda a 
indústria da construção. A linguagem simplificará tópicos complexos e entrelaçará esforços 
de pesquisa múltiplos em um todo consistente..

Geração de benchmarks de competência confiáveis para todo o setor e da identificação  
de lacunas de competência a serem mitigadas por atividades de melhoria contínua  
de desempenho.

Desenvolvimento de métodos de aprendizagem baseados em competências,  
ferramentas e materiais aplicáveis ao ensino superior, treinamento vocacional,  
autoaprendizagem e desenvolvimento profissional.

Facilitação de troca de conhecimentos e experiências entre a academia e a indústria.

Desenvolvimento de ferramentas e modelos gratuitos para simplificar os processos  
de tomada de decisão e automatizar procedimentos repetitivos.



Impulsionamos o engajamento e a ação nas comunidades digitais 
que moldam o ambiente construído em todo o mundo. Tornar-se 
um apoiador da Iniciativa BIMe oferece uma oportunidade 
significativa de se tornar parte de um processo transformador 
que está impactando a maneira como projetamos, construímos  
e gerenciamos nossos ativos construídos em todo o mundo.

O QUE SIGNIFICA SER UM APOIADOR DA INICIATIVA BIMe

Posicionar seus produtos e serviços na frente dos melhores 
profissionais de construção digital de todo o mundo

Sua marca se tornará associada a pesquisas de alto nível,  
estabelecendo sua posição como um líder de pensamento  
dentro da indústria da construção

Tornar sua marca memorável para seu público-alvo ideal

Turbinar seus esforços de vendas, atraindo novos clientes  
em potencial e oportunidades de vendas

Aumentar a visibilidade da sua marca, aproveitando os contatos  
da Iniciativas BIMe e seu alcance global

ESTEJA VISÍVEL PARA NOSSA COMUNIDADE GLOBAL 

Na Iniciativa BIMe, reunimos pessoas e a indústria em torno de coisas 
que realmente importam e temos o poder de impulsionar a mudança.

Nosso conhecimento e pesquisa de abrangência mundial inspiram 
novas maneiras de trabalhar para obter colaboração e conectividade 
digital. Como Apoiador, você estará diretamente envolvido no que 
fazemos, como fazemos e estará diretamente visível para toda  
a nossa comunidade e suas redes.

Você se conectará com os tomadores de decisão e também com  
as pessoas por trás das melhores ideias. Seu apoio permitirá que  
a Iniciativa BIMe continue a produzir pesquisas informativas que 
estão impulsionando a mudança.
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Mais de 150 voluntários de mais de 40 países  
trabalhando em equipes em todo o mundo,  
compostas por pesquisadores, alunos, profissionais  
e educadores experientes

Conecte-se com a Comunidade 
da Iniciativa BIMe
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PACOTE G1
Apoiador Corporativo

Este pacote de Suporte Geral cobre todos os projetos e recursos gerados pela  
Iniciativa BIMe. Oferece reconhecimento ao Apoiador por meio de uma ampla variedade 
de atividades e engajamento de comunicação. O pacote BIMe Initiative Apoiador 
Corporativo é mais adequado para organizações que desejam melhorar  
o reconhecimento de sua marca como líderes no espaço de transformação digital.

PÚBLICO ALVO
Desenvolvedores de software, provedores de serviços de consultoria e empresas  
que oferecem serviços de construção e operação avançados

BENEFÍCIOS

Logotipo da empresa apresentado no site da Iniciativa BIMe

Logotipo da empresa apresentado nas comunicações por e-mail da Iniciativa BIMe

Palestrante convidado no Seminário de Excelência da Iniciativa BIMe

Organizar 3 eventos virtuais da Iniciativa BIMe de 1 hora por ano (incluirá mídia social  
e marketing por e-mail dos canais da Iniciativa BIMe)

Publicação de 4x guest blog por ano no site da Iniciativa BIMe  

Publicação de 1x entrevista por ano cobrindo o negócio/produto dos apoiadores através 
do site da Iniciativa BIMe

Mensagem sobre o apoiador x2 por ano para a lista de mala direta da Iniciativa BIMe

TAXAS DE SUPORTE

$600 (USD) por mês/$7,200 (USD) por ano

PACOTE G2
Apresentador no Seminário de Excelência

O Seminário de Excelência da Iniciativa BIMe é realizado uma vez por ano com ampla 
participação da indústria e da academia. O evento é amplamente divulgado e atrai  
um público internacional interessado na transformação digital e nas pesquisas mais 
recentes cobertas por mais de 150 pesquisadores da Iniciativa BIMe. O pacote de 
Apresentador no Seminário de Excelência da Iniciativa BIMe é mais adequado para 
organizações que desejam apresentar seus produtos e serviços aos participantes  
do Seminário que são praticantes e líderes organizacionais altamente informados.

PÚBLICO ALVO

Organização de médio porte de todos os tipos

BENEFÍCIOS

Patrocinador principal para o evento de 3 dias, apresentação de 30 minutos no dia 1

Logomarca da empresa nas páginas de eventos do site da Iniciativa BIMe

Logotipo da empresa apresentado em todas as comunicações por e-mail do evento  
e publicações nas redes sociais para o patrocínio do evento

TAXAS DE SUPORTE

Opção 1: $3,000 (USD) Apresentação do dia 1. Colocação de logotipo proeminente  
no convite + material (s)

Opção 2: $1,500 (USD) Apresentação nos dias 2 ou 3 apresentação.  
Colocação do logotipo no (s) material (is)

Existem quatro Pacotes  
de Apoiador que oferecem 
vários níveis de engajamento  
e envolvimento em nossas 
comunidade e iniciativas  
de pesquisa.



PACOTE G3
Apoiador de Tema de Pesquisa

O pacote de Apoio a Tema de Pesquisa da Iniciativa BIMe oferece uma oportunidade  
de apoiar o desenvolvimento de novos recursos e ferramentas da Iniciativa BIMe para 
um tema de pesquisa prioritário. O tema é então transformado em um microprojeto com 
resultados claros, equipe de pesquisa e cronograma de entrega. Se o Apoiador desejar,  
o tema investigado será exclusivo e em todas as publicações, apresentações e recursos 
de conhecimento gerados será incluído um agradecimento ao Apoiador. Este pacote é 
mais adequado para organizações que buscam pesquisar um tópico pouco conhecido 
ou não compreendido e de alta relevância para seus interesses de negócios de P&D.

PÚBLICO ALVO

Associação da indústria e grandes corporações

BENEFÍCIOS

Agradecimento no material publicado e páginas da web

Postagens de blog trimestrais cobrindo atualizações/progresso de pesquisa

E-mails trimestrais cobrindo atualizações de pesquisa/progresso para a lista de mala direta

Fornecer informações para o relatório de resultados da pesquisa

Participar de atividades promocionais relacionadas a descobertas de pesquisa

Logotipo da empresa apresentado no site da Iniciativa BIMe

Logotipo da empresa apresentado na comunicação por e-mail BIMe

TAXAS DE SUPORTE

Opção 1: apoiador exclusivo do tema a $15,000 (USD) por ano (prazo mínimo de 2 anos)

Opção 2: não exclusivo a $8,000 (USD) por ano

PACOTE G4
Apoiador de competição de pesquisa aplicada

A Iniciativa BIMe lançará uma competição aberta anual cobrindo um tópico específico  
de interesse elevado em toda a indústria da construção. Os participantes na competição 
deverão entregar um infográfico e um vídeo explicativo. A Comunidade da Iniciativa  
BIMe irá então votar para identificar o (s) vencedor (es) com base na inovação  
e singularidade da proposta, aplicabilidade e qualidade gráfica de comunicação.

PÚBLICO ALVO

Organização de médio porte de todos os tipos

BENEFÍCIOS

Patrocinador principal para o evento de 3 dias, apresentação de 30 minutos no dia 1

Logomarca da comunidade nas páginas de eventos do site da Iniciativa BIMe

Logotipo da empresa apresentado em todas as comunicações por e-mail do evento

Publicações nas redes sociais sobre o patrocínio do evento.

TAXAS DE SUPORTE

$5,000 (USD) 
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Junte-se a nós como um apoiador
Na Iniciativa BIMe somos verdadeiros parceiros de nossos apoiadores, conectando  
você com nosso público, gerando inovação que leva o mundo adiante e criando  
novos caminhos para o crescimento econômico e ambiental. 

O investimento na Iniciativa BIMe garantirá retornos tangíveis mensuráveis. Para se envolver 
conosco como apoiador e discutir essas quatro oportunidades, entre em contato:

supporters@bimexcellence.org 

AMPLIANDO VOZES 
DIGITAIS GLOBAIS 
BUSCANDO O  
SUCESSO NO MUNDO 
DA CONSTRUÇÃO 
DIGITAL

Este folheto também está disponível em outros  
idiomas para baixar essas versões, acesse:  
bimexcellence.org/supporters/
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A Iniciativa BIMe oferece uma resposta inovadora, 
coerente e oportuna às oportunidades e desafios 
causados pela transformação digital em todo  
o ambiente construído.

Para saber mais, visite nosso site 
bimexcellence.org Ver 1 - 10/21


