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Building Information Modeling (BIM) ou a
Modelagem da Informação da Construção,
segundo

O
segundo Eastman (2021), por muitos considerados o
“pai” do BIM, é definido da seguinte forma: 

“BIM não é software, mas um sistema
sociotecnológico que, em última análise, envolve
mudanças profundas nos processos de projeto,
construção e gestão de edificações.”

BIM é um conjunto de tecnologias, processos e
políticas que permitem que várias partes interessadas
projetem, construam e operem de forma colaborativa
uma Instalação no espaço virtual (BIM Dictionary, 2022)

Quando devidamente utilizado, o BIM promove uma
série de benefícios para a gestão de projetos e obras.
Entre os benefícios destaca-se a antecipação de
problemas de execução através da identificação de
interferências entre disciplinas de projeto, extração
automatizada de quantitativos, produção de
documentos mais consistentes e mais íntegros, além
do planejamento e gestão dos ativos durante todo seu
ciclo de vida.

Apesar dos aprimoramentos que destacaram o Estado a
nível nacional, há grandes desafios a enfrentar e a
considerar para o desenvolvimento de Santa Catarina,
ao lado de oportunidades abertas, a partir de tendências
internacionais e das iniciativas empreendedoras, já em
andamento no estado. O cenário de licitações de
projetos no Estado de Santa Catarina, contempla
processos onde, majoritariamente, apenas documentos
(desenhos 2D) são gerados. 

A compatibilização das disciplinas de projeto é realizada
de forma manual, assim como o levantamento de
quantitativos de insumos usados na orçamentação
através de planilhas. 
Por isso, há necessidade de um auxilio mais preciso e
tecnológico, tanto para fiscalização quanto para
compatibilização de projetos com vistas a mitigação de
possíveis erros e falhas durante o processo. 

Todavia, há transformação neste cenário a qual iniciou
em abril de 2014, com a criação de um grupo técnico de
trabalho. Seu objetivo era de viabilizar a implementação
da metodologia BIM em Santa Catarina, a fim de
aprimorar a situação das obras públicas no Estado.

INTRODUÇÃO

07

ESTRATÉGIA 



Após a reforma administrativa decorrente da
LEI Complementar Nº 741, de 12 de Junho de
2019, ficou estabelecida Coordenadoria de
Modelagem da Informação (COMOD),
vinculada à Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade de Santa
Catarina (SIE), subordinada à Diretoria de
Inovação e Padronização (DINP). 

O intuito da Coordenadoria é planejar,
estruturar e executar a implementação do
BIM no órgão (SIE), além de prestar apoio ao
corpo técnico para que haja ganho de
maturidade na metodologia. É também
atribuição da COMOD planejar a
implementação a nível Estado, além de
acompanhar a evolução dos indicadores
internos e estratégicos de SC relacionados
ao BIM.

Criou-se em 2015 o Laboratório BIM de Santa Catarina, o
primeiro do Brasil, conhecido como LaBIM-SC, o qual fez
parte da Rede BIM GOV SUL juntamente com os Estados do
Paraná e Rio Grande do Sul. Ficou a cargo do LaBIM-SC a
elaboração de estudos de caso, com o intuito de maximizar
os potenciais ganhos com a utilização da metodologia BIM
aplicados a projetos, execução e fiscalização de obras, bem
como gestão e operação de ativos.

Todos os estudos resultaram na elaboração da 1ª versão do
Caderno de Especificação de Projetos em BIM, do Caderno
de Encargos de Projetos em BIM e CAD e do Caderno de
Apresentação de Projetos em BIM. Os cadernos foram
revisados em 2018 (2ª versão) e buscam estabelecer
procedimentos padrões para as contratações de projetos e
“As Built” em BIM, que deverão ser utilizados pelos
prestadores de serviços ao Estado. Ademais, foram
elaborados guias de apoio, a partir dos estudos de caso, além
da versão do Mapa de Processo do Plano de Execução BIM -
PEB / Modelo SC. Os cadernos técnicos estão em fase de
revisão para a 3ª versão com previsão de publicação em 2022.

Deste então, Santa Catarina publicou cinco editais de
contratação em BIM, quatro para projetos e um para
execução de obras.  Essas experiências possibilitaram uma
comprovação prática dos benefícios da Metodologia, mas
também revelaram a necessidade de uma reestruturação
nos processos internos dos órgãos e de investimentos em
capacitações e ferramentas para o corpo técnico do Estado.
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A Estratégia BIM BR foi lançada em 2018 com a 
 finalidade de promover um ambiente adequado ao
investimento em BIM e sua difusão  no país.

Cerca de 9,2% das empresas do setor da construção já
implantaram o BIM na sua rotina de trabalho,
representando 5% do PIB da Construção Civil.

Há inúmeras iniciativas no âmbito do Governo Federal para
adoção do BIM, uma delas é a publicação do Decreto nº
9.377/2018, revogado pelo Decreto nº 9.983, de 2019, que
Instituiu a Estratégia Nacional de Disseminação do
Building Information Modelling. 

FONTE: ABDI

O Decreto também instituiu o Comitê Estratégico de
Implementação, o qual propõe o escalonamento de
metas para a aplicação do BIM.

Esta ação, além de estruturar a adoção no BIM na esfera
federal, também fomentou e incentivou o uso do BIM
nos projetos e obras estaduais.

Conheça a Estratégia BIM BR
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https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/images/REPOSITORIO/sdci/CGMO/26-11-2018-estrategia-BIM-BR-2.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm


A ESTRATÉGIA BIM SC 



*ROADMAP - Metodologia extraída da gestão de produtos, o roadmap é o equivalente a um guia de viagem, mostrando com detalhes os processos e passos necessários para a construção do planejamento estratégico ou para um lançamento de grande
importância para uma empresa.
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COMITÊ TÉCNICO
DA ESTRATÉGIA

BIM SC

o intuito de coordenar e estruturar as ações do BIM em
Santa Catarina, foi publicado o Decreto nº 1.370 de 2021N

o qual Institui a Estratégia Estadual de Implantação e
Disseminação do BIM em Santa Catarina (Estratégia BIM SC) e
o Comitê Técnico da Estratégia BIM SC (CT-BIM SC) formado
atualmente por onze entidades públicas. A Secretaria da
Administração e o Instituto do Meio Ambiente foram órgãos
convidados pelo próprio comitê para acompanhamento e
participação das ações coletivas durante o avanço do BIM.

Para o cumprimento dos objetivos listados no referido Decreto,
o CT-BIM SC elaborou a ESTRATÉGIA BIM SC para trazer
transparência das ações planejadas, bem como os prazos de
curto, médio e longo prazo.
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SEA

Convidado

Convidado

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/1371_DOE_21562.pdf
https://leisestaduais.com.br/sc/decreto-n-1370-2021-santa-catarina-institui-a-estrategia-estadual-de-implantacao-e-disseminacao-do-building-information-modelling-em-santa-catarina-estrategia-bim-sc-e-o-comite-tecnico-da-estrategia-bim-sc-ct-bim-sc
https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/1371_DOE_21562.pdf
https://www.ima.sc.gov.br/index.php
https://www.ima.sc.gov.br/index.php
https://www.ima.sc.gov.br/index.php


Para estruturar de forma global as
ações relacionadas ao uso do BIM no
governo do Estado, foi desenvolvido
um planejamento setorizado a partir
dos níveis de maturidade BIM do
diagrama de RICHARDS (2018).

Dessa forma será possível coordenar
de forma gradativa a adoção do BIM
no Estado com foco em gerar
investimentos,  mudanças de cultura
e processos internos para consolidar
esta metodologia como a nova
forma de projetar, contratar, fiscalizar
e gerir os projetos e obras públicas
de Santa Catarina. 

Diagrama: BEW, RICHARDS, 2008. Adaptado por Marcelo Holsback.
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AS 3 FASES

Utilizar o BIM em todos
projetos e obras novas dos

órgãos membros do comitê.

 Utilizar o BIM em todos projetos
e obras de reforma dos órgãos

membros do comitê.
1ª FASE

Utilizar o BIM em todos projetos 
 estratégicos dos órgãos

membros do comitê.

2ª FASE

3ª FASE

Conforme o gráfico de maturidade apresentado, a modelagem da informação da construção é mais que um modelo
3D parametrizado, é uma forma de coordenar informações por intermédio de bancos de dados. 

A partir da maturidade dos usos do BIM, as metas gradativas para implementação foram dividida em 3 fases. 

2022 a 2024 2025 2026

Objetivo:  Contratação e
Fiscalização de Projetos

Objetivo: Planejamento,
Orçamentação e  Fiscalização

de obras

Objetivo: Reforma,
Levantamento e Manutenção

*ROADMAP - Metodologia extraída da gestão de produtos, o roadmap é o equivalente a um guia de viagem, mostrando com detalhes os processos e passos necessários para a construção do planejamento estratégico ou para um lançamento de grande importância para uma empresa.

A ESTRATÉGIA ESTRATÉGIA 



1ª FASE
Utilizar o BIM em todos projetos

estratégicos dos órgãos membros
do comitê

Prazo Estimado 
2022 a 2024

                                          Modelagem 3D, detecção de conflitos, compartilhamento de
arquivos através de ambiente comum de dados, realidade aumentada, extração de
quatitativos com orçamentação, planejamento e controle.

Objetivo:  Contratação e Fiscalização de Projeto
Utilizar BIM em todos projetos estratégico que serão licitados até 2024.

Usos BIM pretendidos: 

2ª FASE
Utilizar o BIM em todos

projetos e obras novas dos
órgãos membros do comitê

Prazo Estimado
2025

Usos BIM pretendidos: Logística de construção, captura da realidade com câmera
360º, fotogrametria ou drone, análise de construtibilidade, análise de Iluminação,
análise solar, análise do terreno, análise térmica. 

Objetivo: Planejamento da Construção e Fiscalização de obras. 
Utilizar BIM em todos projetos e obras novas que serão licitadas a partir de 2025.

Usos BIM pretendidos: 

3ª FASE
 Utilizar o BIM em todos

projetos e obras de reforma dos
órgãos membros do comitê

Prazo Estimado
2026

Usos BIM pretendidos: Laser scanner e drones com captura da realidade para “As
built”, manutenção, gêmeos digitais.

Objetivo: Reforma, Levantamento e Manutenção. 
Utilizar BIM em todos projetos e obras de reformas do Estado; Realizar o
levantamento das edificações existentes e contratar projetos com vistas na
manutenção do bem público a partir de 2026.

Usos BIM pretendidos: 

Os usos BIM previstos para 2ª e 3ª fase serão reavaliados após a conclusão da 1ª fase do Plano de
Implementação, conforme o crescimento de maturidade em BIM do Estado.
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OBJETIVOS
E S P E C Í F I C O S



Estabelecer ferramentas de comunicação para difundir os conceitos e benefícios do BIM e as ações no âmbito
da Estratégia BIM SC

Consolidar a Estratégia BIM SC 

Formar rede de apoio para os municípios que desejam implementar o BIM

Disseminar as ações e resultados da Estratégia BIM SC

Objetivo I – DIFUNDIR O CONCEITO BIM E SEUS BENEFÍCIOS: 

O BIM em Santa Catarina é um projeto de Estado e por isso ao longo dos anos vem-se realizando inúmeras ações
estratégicas para difundir a metodologia, tanto entre a alta gestão como a todos servidores e prestadores de serviço.
Porém, ainda há muito a se fazer e diversos desafios. Por isso, foram previstas as seguintes ações: 

 
 

      - Participar e organizar de eventos para disseminação do BIM;
      - Criar plano de comunicação para divulgar o conceito BIM, seus benefícios, boas práticas e casos de sucesso, 
         principalmente por meio de publicações, eventos e uso de mídias digitais; 
      - Elaborar e divulgar instrumentos de apoio ao uso BIM ( guias, cadernos técnicos, plataformas, etc);

      - Realizar a implementação BIM (1ª Fase) nos órgãos membros do Comitê para garantir os benefícios da
       metodologia ;

      - Disponibilizar aos municípios o apoio técnico necessário para iniciar a implantação BIM;

      - Publicar no Portal BIM SC e mídias sociais os avanços dessa Estratégia;

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIA 
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Aferir o nível de conhecimento BIM nos órgãos membros do comitê técnico 

Aferir a situação do parque tecnológico dos órgãos membros do comitê técnico

Aumentar a representatividade dos órgão estaduais no comitê técnico

Criar conselho técnico formado por representantes externos, da área pública e/ou privada, buscando
especialistas BIM para subsidiar as deliberações do comitê

Firmar e fomentar cooperações técnicas com entidade públicas e privadas no âmbito nacional e internacional
para no avanço do BIM no Estado

Objetivo II – COORDENAR A ESTRUTURAÇÃO DO SETOR PÚBLICO PARA A ADOÇÃO DO BIM: 

Para que seja possível utilizar o BIM nas licitações de projetos, na fiscalização de obras e no gerenciamento das
edificações e infraestrutura do Estado, é necessário implantar, ou seja, planejar essa mudanças tanto a nível de
conhecimento técnico dos servidores, de processos de trabalho interno, como de infraestrutura e tecnologia. Para
isso tem-se as seguintes ações:  

      - Realizar um diagnóstico de maturidade para que através dele seja possível elaborar um plano de
         implementação específico para cada órgão do comitê;
    

       - Investir em Infraestrutura local de equipamentos e ferramentas necessárias a partir das definições de usos BIM;

      - Convidar outros órgãos centrais e de controle para participar e colaborar com as mudanças para adoção do  
        BIM;

      - Definir por meio de votação dos membros do comitê os nomes que farão parte do conselho externo e 
        convida-los para apoiar decisões técnicas;

ESTRATÉGIA 
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Promover mudanças e padronização de novos fluxos de trabalho em BIM

Criar núcleos BIM nos órgãos membros do comitê técnico com especialistas em Implementação BIM

Estruturar a governança e gestão do comitê técnico da estratégia BIM SC

Objetivo III – PROMOVER MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS, CULTURAIS E DE PROCESSOS PARA A ADOÇÃO DO BIM: 

O BIM por si só é uma mudança drástica na forma de projetar, construir, manter e até demolir um ativo. Toda
mudança de cultura querer tempo e ações intencionais para que seja possível uma transformação, principalmente
na esfera pública, onde a estrutura é robusta e complexa. Para isso pensou-se nas seguintes ações:

       - Incentivar o mapeamento dos fluxos de trabalho de cada órgão membro do comitê afim de propor mudanças
         estruturantes para o uso do BIM;
       - Organizar workshop voltado ao servidor público para promover uma nova cultura colaborativa;
  

      - Contratar técnicos especialista em implantação e implementação BIM para cada órgão membro do comitê,  
        que servirá como apoio técnico e trabalhará ativamente com os servidores do órgão nas mudanças necessárias;

      - Nomear os representantes de cada órgão do comitê, preferencialmente técnicos.
      - Elaborar regimento interno e definir periodicidade das reuniões;
      - Fomentar o engajamento e participação dos servidores;

ESTRATÉGIA 
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Adquirir um de Ambiente Comum de Dados (CDE) para o Estado

Padronizar TR's para aquisição de hardwares e softwares por meio de compra coletiva
Adquirir hardwares e softwares por meio de compra coletiva para os órgãos membros do comitê 

Integração do CDE com Sistema Integrado de Obras Públicas SICOP

Objetivo IV – CRIAR CONDIÇÕES PARA A ADOÇÃO DA METODOLOGIA BIM EM TODO O CICLO DE VIDA DA
CONSTRUÇÃO :
Uma das ações necessárias para pensar em todo ciclo de vida de um ativo é o investimento em ferramentas que
possam auxiliar na organização das informações para que todos os atores envolvidos possam ter acesso de forma
ágil para as tomadas de decisões. Por isso, estão previstas as seguintes ações:

      - Utilizar um CDE existe no mercado que atenda as necessidades, que esteja em conformidade com a conforme
         as fases de implementação;
      

      - Organizar compra coletiva de ferramentas e maquinas adequadas para os usos BIM de cada órgão.

      - Planejar o desenvolvimento de CDE próprio do Estado para que haja integração com o Sistema de Obras  
         Públicas SICOP e para concentrar as informações em banco de dados interno.

ESTRATÉGIA 
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Aferir o nível de conhecimento BIM nos órgãos membros do comitê técnico

Capacitar e nivelar o corpo técnico dos órgãos membros do CT-BIM SC

Promover e incentivar capacitações contínuas para o crescimento do nível de maturidade BIM dos
servidores do Estado

Participar de câmaras temáticas, grupos de trabalho e/ou demais redes de apoio que possam contribuir
para o ganho de maturidade BIM e troca de experiências

Objetivo V – ESTIMULAR E PROMOVER A CAPACITAÇÃO EM BIM: 

Investir em capacitação dos servidores é fundamental para que todos possam estar aptos e engajados para
realizar as mudanças na forma de contratar, fiscalizar, projetar e gerir um ativo.  Visando a capacitação dos
atores envolvidos, estão previstas as ações:

      - Realizar um diagnóstico de maturidade para que através dele seja possível elaborar um plano de
         implementação específico para cada órgão do comitê;

      - Sensibilizar os atores por meio de capacitações quanto à importância da adoção do BIM, à necessidade 
         de mudanças estruturais para a implementação e todos os conceitos da metodologia.
 

      - Criar plano de capacitação para os servidores, com temáticas específicas e avançadas conforme suas
        atribuições e necessidades;
      - Organizar eventos e workshops para aprofundar o conhecimento em BIM;

     - Manter o bom relacionamento entre os estados e atores envolvidos nos grupos de trabalho para apoio
        mútuo, troca de experiências e capacitações conjuntas;

ESTRATÉGIA 
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Desenvolver marco legal e infralegal referente a obrigatoriedade gradativa do uso BIM para contratação de
projeto e obras públicas em SC

Estabelecer diretrizes (por meio atos normativos) para licitação de projetos e obras em BIM no Estado

Objetivo VI – PROPOR ATOS NORMATIVOS QUE ESTABELEÇAM PARÂMETROS PARA AS COMPRAS E AS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM USO DO BIM: 

O ordenamento jurídico está em constante aprimoramento por meio da atividade legislativa. A nova Lei de Licitações
e Contratos nº 14.133/2021 é um exemplo disso. A nova lei previu expressamente que será preferencialmente adotada
a Modelagem da Informação da Construção ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que
venham a substituí-la, para obras e serviços de engenharia e arquitetura. Sendo assim, nesta mesma linha tem-se as
seguinte ações:

      - Estabelecer prazo e metas para mudanças na forma de contratação de projetos, para que o BIM seja o novo 
         padrão do Estado;
      - Publicar Lei complementar que estabeleça a adoção do BIM dentro do prazo definido pelo comitê técnico;

      - Elaborar Instrução Normativa para orientar o servidor na escolha do tipo de licitação para adoção do BIM;
    

ESTRATÉGIA 
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Atualizar e manter atualizado os cadernos técnicos de SC para contratação de projetos de edificações em BIM

Elaborar de caderno técnico para contratação de projetos de infraestrutura em BIM

Elaboração do Guia de Implantação e Implementação BIM para os órgãos membros da Estratégia BIM SC 

Elaboração de Guia de Implantação e Implementação BIM para os órgãos membros da Estratégia BIM SC (2ª e 3ª
FASE)

Objetivo VII – DESENVOLVER NORMAS TÉCNICAS, GUIAS E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA A ADOÇÃO DO BIM: 

O desenvolvimento e a publicação de documentos e referências técnicas e normativas são importantes para garantir
que os processos BIM possam ser desenvolvidos de forma padronizada. Para a observância desse objetivo, são
previstas quatro ações:

      - Publicar a revisão 3.0 do Caderno Técnico de Encargos e de Especificação de Projetos em BIM;
      - Verificar anualmente a necessidade de atualização dos cadernos técnicos conforme o avanço do BIM;

      - Estabelecer os parâmetros do Estado para contratação de projetos rodoviários e obras de arte especial em BIM;

      (1ª FASE)
      - Definir passos iniciais para a 1ª Fase de implantação e implementação BIM;

      - Definir passos subsequentes para a 2ª e 3ª Fase de implantação e implementação BIM;
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Estabelecer ferramentas de comunicação para difundir os conceitos e benefícios do BIM e as ações no âmbito
da Estratégia BIM SC

Disseminar as ações e resultados da Estratégia BIM SC

Objetivo VIII – DESENVOLVER O PORTAL E A BIBLIOTECA BIM SC: 

O Portal BIM SC será uma importante ferramenta de comunicação entre os atores do setor, além da disseminação de
cadernos técnicos, guias, e cases elaborados pelo governo do Estado. Além disso, o portal também hospedará a 
 Biblioteca BIM SC, a qual consistirá em um acervo de objetos virtuais a serem disponibilizados aos profissionais que
desenvolvem projetos. Foram previstas as seguintes ações:

      - Criar o Portal BIM de SC como principal forma de divulgar as ações relacionadas ao BIM em SC, incluindo os
         objetos virtuais (Biblioteca BIM SC) e templates para cada tipo de projeto conforme o avanço em maturidade;
      - Desenvolver nova identidade visual para o BIM no Governo de SC;
      

       - Participar e organizar eventos e workshops para divulgar as ações do BIM no governo do Estado;
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Estabelecer e divulgar a estratégia BIM SC com vistas na captação de investimentos e financiamentos para
projetos em BIM 

Financiar programas, projetos e obras públicas com a exigência do BIM

 Investir em ambiente tecnológico adequado para gestão de bens por meio de gêmeos digitais

Objetivo IX – ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS RELACIONADAS AO BIM: 

Considerando o BIM como instrumento de transformação digital, aderente a outras tecnologias da informação e
comunicação para o setor de edificações e infraestrutura, é necessário prospectar, estimular e desenvolver novas
aplicações.  A Estratégia BIM SC prevê as seguintes ações:

      - Criar estratégia de disseminação da Estratégia BIM SC para os agentes financiadores;
      

      - Priorizar projetos e convênios com municípios que utilizem a metodologia BIM;
 

       - Estimular o aprimoramento e a aplicação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC;
       - Adaptar programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação às necessidades do fomento ao BIM
       - Ampliar a capacidade de armazenamento de dados e infraestrutura de rede do Estado;
       - Investir em equipamentos específicos para levantamento de edificações, obras lineares e obra de 
         arte especial;
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Adquirir hardwares e softwares por meio de compra coletiva para os órgãos membros do comitê 

Objetivo X – INCENTIVAR A CONCORRÊNCIA NO MERCADO POR MEIO DE PADRÕES NEUTROS DE
INTEROPERABILIDADE BIM:

A ampla concorrência no mercado induz inovações, otimização de processos, redução de custos e oportunidades
para novos investidores. Para isso, foram previstas as seguintes ações:

      - Incentivar a utilização de padrões neutros BIM para intercâmbio de dados;
      - Promover fluxos de trabalho em formatos abertos para colaboração
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ROADMAP



Integração do CDE
com Sistema Integrado

de Obras Públicas
SICOP

Investir em ambiente
tecnológico adequado 

 para gestão de bens por
meio de gêmeos digitais

Adquirir hardwares e
softwares por meio de

compra coletiva para os
órgãos membros do comitê 

Aferir a situação do
parque tecnológico

dos órgãos membros
do comitê técnico

Aquisição de Ambiente
Comum de Dados (CDE)

único para o Estado

INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA E

INOVAÇÃO

Padronizar TR's para
aquisição de hardwares
e softwares por meio de

compra coletiva

Desenvolver marco legal e infralegal referente a obrigatoriedade gradativa do uso BIM
para contratação de projeto e obras públicas

Estabelecer diretrizes (por meio atos normativos) 
para licitação de projetos e obras em BIM no Estado

LEGISLAÇÃO
ESTADUAL

Publicar a
Estratégia BIM SC

Financiar programas, projetos e obras públicas com a exigência do BIMINVESTIMENTOS Estabelecer e divulgar a estratégia BIM SC com vistas na
captação de investimento e financiamentos para projetos em BIM

Estruturar a
governança e gestão do

comitê técnico da
estratégia BIM SC

Aumentar a
representatividade

dos órgão estaduais
no comitê técnico

Criar conselho técnico formado por representantes
externos, da área pública e/ou privada, buscando

especialistas BIM para subsidiar as deliberações do comitê

Formar rede de apoio
para os municípios que
desejam adotar o BIM

GOVERNANÇA  Consolidar a
Estratégia BIM SC  

2021 - 2022 2023 - 2024 2025 - 2026

Promover e incentivar capacitações contínuas para o crescimento
do nível de maturidade BIM dos servidores do Estado 

Aferir o nível de
conhecimento
BIM nos órgãos

membros do
comitê técnico

Capacitar e nivelar
o corpo técnico dos

órgãos membros
do CT-BIM SC

Criar núcleos BIM nos órgãos
membros do comitê técnico com
especialistas em Implantação e

Implementação BIM

Disseminar as ações e resultados da Estratégia BIM SCCOMUNICAÇÃO
Estabelecer ferramentas de comunicação para difundir os

conceitos e benefícios do BIM e as ações no âmbito da
Estratégia BIM SC

Firmar e fomentar cooperações técnicas com entidade públicas e privadas no âmbito nacional e internacional para no avanço do BIM no Estado

ARTICULAÇÃO
ESTRATÉGICA

Participar de câmaras temáticas, grupos de trabalho e/ou demais redes de apoio que possam contribuir para o ganho de maturidade BIM e troca de experiências

Elaboração de Guia de
Implantação e Implementação
BIM para os órgãos membros
da Estratégia BIM SC (2ª e 3ª

FASE)

REGULAMENTAÇÃO
TÉCNICA

Atualizar e manter
atualizado os cadernos

técnicos de SC para
contratação de projetos de

edificações em BIM

Promover mudanças e
padronização de novos

fluxos de trabalho em BIM 

Elaboração do Guia de
Implantação e

Implementação BIM para os
órgãos membros da

Estratégia BIM SC (1ª FASE)

Elaboração de caderno técnico para contratação
de projetos de infraestrutura em BIM

CAPACITAÇÃO

ESTRATÉGIA BIMSC

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE   |   SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  |  DIRETORIA DE INOVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO  |  COORDENADORIA DE MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

METAS 1ª FASE 
Utilizar o BIM em todos projetos estratégicos

dos órgãos membros do comitê
Prazo Estimado: 2022 a 2024

2ª FASE
Utilizar o BIM em todos projetos e obras
novas dos órgãos membros do comitê.

Prazo Estimado: 2025

3ª FASE
 Utilizar o BIM em todos projetos e obras de

reforma dos órgãos membros do comitê.
Prazo Estimado: 2026ADOÇÃO GRADUAL

DO BIM EM SC

*ROADMAP - Metodologia extraída da gestão de produtos, o roadmap é o equivalente a um guia de viagem, mostrando com detalhes todas as paradas e rotas, ou melhor, processos e passos necessários para a construção do planejamento estratégico ou para um lançamento de grande importância para uma empresa.
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