
 

 
Critérios   de   Avaliação   para   o   Concurso   do  

3º   SeBIM   -   MG   –   Seminário   BIM   de   Minas   Gerais  
  

  
A  ABRASIP-MG,  CBIM-MG,  SEBRAE,  SINDUSCON-MG,  FIEMG,  DER-MG  e  SEINFRA-MG          
apresentam  neste  documento  os  critérios  de  avaliação  para  o  concurso  de  escolha  dos              
palestrantes   do   3º   SeBIM-MG.  

Abaixo  apresentamos  o  processo  de  avaliação  e  critérios  para  pontuação  dos  trabalhos             
inscritos.  

Os  trabalhos  serão  avaliados  por  uma  equipe  de  Profissionais  e  Acadêmicos  com             
experiência  no  estudo  e  aplicação  do  BIM  no  mercado  da  Construção.  Nenhum  dos              
avaliadores  poderá  ter  trabalho  inscrito  no  concurso.  Essa  equipe  terá  um  coordenador             
avaliador   e   um   coordenador   técnico,   para   garan�r   a   execução   

Cada  categoria  possui  um  conjunto  de  critérios  de  avaliação,  cada  um  com  seu  peso  na                
(um  mul�plicador  da  nota  de  avaliador  de  2  a  5).  Cada  avaliador  pode  pontuar  cada                
critério   com   uma   nota   de   1   a   4,   sendo:  

● 4  -  Ó�mo  -  trabalho  demonstra  domínio  completo  naquele  critério  e  ainda             
demonstra   algo   extraordinário   naquele   critério;  

● 3   -   Bom   -   trabalho   demonstra   domínio   completo   naquele   critério;  
● 2   -   Regular   -   trabalho   demonstra   pouco   domínio   naquele   critério;  
● 1  -  Ruim  -  trabalho  não  demonstra  domínio  completo  ou  relevância  naquele             

critério.  

Portanto,   a   nota   final   (NF)   para   cada   trabalho   será:  

NF   =   C1(AV1   +   AV2   +   …   +   AVn)   +   C2(AV1   +   AV2   +   …   +   AVn)   +   …   +   Cn(AV1   +   AV2   +   …   +  
AVn)  

onde:  

  



 

 
● C1,   C2,   …,   Cn   -   Pesos   (de   2   a   5)   atribuídos   aos   Critérios   de   avaliação   para   uma  

determinada   categoria;  
● AV1,   AV2,   …,   AVn   -   Nota   (de   1   a   4)   dada   por   cada   avaliador   para   um  

determinado   critério   para   cada   trabalho.  

Caso  haja  empate  entre  2  (dois)  ou  mais  trabalhos,  serão  considerados  os  seguintes              
critérios   de   desempate   (em   ordem   de   aplicação):  

1.   O   case   ser   de   uma   empresa   de   Minas   Gerais  

2.   O   case   ser   de   um(a)   associado(a)   à   alguma   das   en�dades   realizadoras   do   evento:  

Abrasip-MG,   Sinduscon-MG,   SEBRAE-MG,   DEER-MG   /   SEINFRA,   SENAI/FIEMG,  

CBIM-MG  

Então,  no  caso  da  pontuação/nota  final  ser  igual  entre  2  (dois)  ou  mais  trabalhos,               
vencerá  aquele  que  se  enquadrar  num  dos  2  critérios  de  desempate,  sendo  a  ordem  de                
desempate:  

1.   Se   a   empresa   que   está   apresentando   o   case   é   mineira   (ter   o   CNPJ   cons�tuído   em  

MG);  

2.   Se   o   inscrito   tem   vínculo   (emprega�cio   ou   associa�vo)   com   uma   das   en�dades  

realizadoras   ou   co-realizadoras.  

A  seguir  são  apresentados  os  critérios  de  avaliação  e  respec�vos  pesos  para  cada              
categoria   (ou   conjunto).  

Empresas   de   Projeto   (Micro   e   Pequenas   Empresas),   Empresas   de   Projeto   (Médio   ou  
Grande   porte),   Construtoras   (Pequeno   porte),   Construtoras   (Grande   porte)  

 

Critérios  Pesos  

Identificação   do   problema   /   necessidade   de   implementar   o   BIM   no   negócio  5  

  



 

 

Análise   de   Viabilidade   da   Implementação   (Financeira   e   Operacional   -  
mão   de   obra,   hardware).   Dificuldades   com   as   pessoas   e   operações  
internas.  

5  

Nivelamento   de   conhecimento   em   BIM   (equipe   gerencial   e   técnica)  4  

Desenho   de   Processos   /   Fluxos   de   trabalho   (Planejamento   da  
Implementação)  

4  

Escolha   de   ferramentas   (softwares,   plataformas,   etc)  2  

Aplicação   de   Treinamentos   (Softwares,   Processos   e   Plataformas)  3  

Projeto   Piloto   /   MVP   (Mínimo   Produto   Viável)   -   Case  4  

Grau   de   colaboração   /   interoperabilidade   /   relacionamento   entre   disciplinas  
(fluxos   de   trabalho,   ferramentas   de   colaboração   adotadas)  

5  

Quais   usos   BIM   a   empresa   consegue   fazer   agora   depois   da   Implementação?  
Ex:   Projeto,   Orçamento,   Planejamento,   Industrialização,   etc.  

5  

Apresenta   as   dificuldades   encontradas   e   suas   soluções?   3  

Resultados   e   Métricas   da   Implementação   4  

 
Proprietários   de   a�vos  

 

Critérios  Pesos  

Identificação   do   problema   /   necessidade   de   implementar   o   BIM   no   negócio  5  

Análise   de   Viabilidade   da   Implementação   (Financeira   e   Operacional   -  
mão   de   obra,   hardware).   Dificuldades   com   as   pessoas   e   operações  
internas.  

5  

  



 

 
Apresenta   um   Case   real   aplicado  4  

Quais   usos   BIM   a   empresa   consegue   fazer   depois   da   Implementação?   Ex:  
Projeto,   Orçamento,   Planejamento,   Suprimentos,   Controle   de   Obra,  
Manutenção   de   Equipamentos,   etc.  

5  

Apresenta   as   dificuldades   encontradas   e   suas   soluções?  3  

Resultados   e   Métricas   da   Implementação  4  

 
Fabricantes  

 

Critérios  Pesos  

Identificação   do   problema   /   necessidade   de   implementar   o   BIM   no   negócio  5  

Análise   de   Viabilidade   da   Implementação   Financeira.  5  

Nivelamento   de   conhecimento   em   BIM   (equipe   gerencial   e   técnica)  4  

Inovação(ões)   e/ou   Diferenciais.  4  

Quais   usos   BIM   a   empresa   consegue   fazer   agora?   Ex:   Projeto,   Orçamento,  
Planejamento,   Suprimentos,   Controle   de   Obra,   etc.  

5  

Apresenta   as   dificuldades   encontradas   e   suas   soluções?  3  

Resultados   e   Métricas   da   Implementação   4  

 
Industrialização  

 
 

Critérios  Pesos  

  



 

 
Identificação   do   problema   /   necessidade   de   implementar   o   BIM   no   negócio  5  

Análise   de   Viabilidade   da   Implementação   (Financeira   e   Operacional   -  
mão   de   obra,   hardware).   Dificuldades   com   as   pessoas   e   operações  
internas.  

5  

Nivelamento   de   conhecimento   em   BIM   (equipe   gerencial   e   técnica)  4  

Desenho   de   Processos   /   Fluxos   de   trabalho   (Planejamento   da  
Implementação)  

5  

Escolha   de   ferramentas   (softwares,   plataformas,   etc)  2  

Aplicação   de   Treinamentos   (Softwares,   Processos   e   Plataformas)  3  

Projeto   Piloto   (Case)  4  

Quais   usos   BIM   a   empresa   consegue   fazer   agora   depois   da   Implementação?  
Ex:   Projeto,   Orçamento,   Planejamento,   Industrialização,   etc.  

5  

Apresenta   as   dificuldades   encontradas   e   suas   soluções?   3  

Resultados   e   Métricas   da   Implementação   4  

 
BIM   para   marke�ng  

 

Critérios  Pesos  

Identificação   do   problema   /   necessidade   de   implementar   o   BIM   no   negócio  5  

Análise   de   Viabilidade   da   Implementação   (Financeira   e   Operacional   -  
mão   de   obra,   hardware).   Dificuldades   com   as   pessoas   e   operações  
internas.  

5  

Escolha   de   ferramentas   (softwares,   plataformas,   etc)  2  

  



 

 
Inovação(ões)   e/ou   Diferenciais.  5  

Projeto   ou   Case  4  

Grau   de   colaboração   /   interoperabilidade   /   relacionamento   entre   disciplinas  
(fluxos   de   trabalho,   ferramentas   de   colaboração   adotadas)  

5  

Apresenta   as   dificuldades   encontradas   e   suas   soluções?   3  

Resultados   e   Métricas   da   Implementação   5  

 
Prazo   para   Inscrição   dos   trabalhos   no   concurso:   09/03/2020.  

Prazo   para   divulgação   do   resultado   do   concurso:   09/04/2020.  

Divulgação  dos  selecionados:  Os  projetos  selecionados  serão  comunicados  por  e-mail.           
Após  a  seleção  do  projeto,  o  profissional  selecionado  poderá  revisar  e  melhorar  seu              
material   de   apresentação   a   ser   u�lizado   na   palestra.  

  


